Tehniline infoleht
RoadStixx seisuga 26. Mai 2020

RoadStixx
bituumenivaba

•
•
•
•

ideaalne väikeste pragude ja aukude paranduseks
sobib aastaringseks kasutamiseks
lühikese aja pärast ülesõidetav
sobib nii asfaldile kui betoonile

•

lihtne paigaldada

ca. 5 kg/m² kihi paksuse cm kohta

Ladustamine
hoida kuivas ja jahedas,
kaitsta otsese päikesevalguse eest
suletuna säilib 12 kuud

Puhastamine
• BORNIT® MultiClean
• BORNIT® Bitumenreiniger

Toote sisu
12 kg / kott

Artikli nr.

EAN-kood

Värv

materjalist piisab:

6800001015

4 017228 01009 0

hall

ca. 2,4 m² kihi paksuse cm kohta

66 kotti (792 kg) / euroalusel

Kasutusala
BORNIT®-RoadStixx’i kasutatakse kuni ca 20 cm läbimõõduga pragude ja väiksemate aukude paranduseks asfalt- ja betoonpindadel.
Kuna materjali on väga lihtne töödelda ja see nõuab vähe tööriistu, saab selle paigaldusega hakkama ka mitte kogenud ehitaja. BORNIT®RoadStixx’i saab väga hästi kasutada parandustöödeks maanteedel, sissesõiduteedel, parklates või sisehoovides.
Toote andmed lühidalt
Värv
hall
Kõvastumisaeg
20 minutit
Ladustamine
hoida kuivas ja jahedas, kaitsta otsese päikesevalguse eest; Ärge ladustage
aluseid üksteise peale
Säilivus
Suletuna säilib 12 kuud
Liik ja omadused
BORNIT®-RoadStixx on sulav alküüdtermoplastist granulaat. Kuumutades materjali ca +220°C saavutatakse väga hea nake vanade
pindadega. Pärast paigaldamist saab parandatud kohtadest lühikese aja pärast üle sõita ja parandatud kohtadel on suurepärane
stabiilsus. BORNIT®-RoadStixx’i saab paigaldada aastaringselt. Temperatuuridel alla +10 ° C on vajalik hoolikas eelkuumutamine ja
järeltöötlemine.
Eelised
• kergesti ja väheste tööriistadega töödeldav ja paigaldatav
• lühikese aja pärast ülesõidetav
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•
•
•
•

kiiresti kõvenev ja elastne
pole vaja tihendada
ei ole külmatundlik ja võib kasutada temperatuuril alla 0 °C
paigaldamisega saab hakkama igaüks
Aluspind
Aluspinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, seisvat vett, jääd, lund, mustust ega eraldusaineid.
Töötlemine
Soojendage puhastatud aluspind ja seeläbi ka jääkniiskus Puista BORNIT®-RoadStixx täidetavasse pragusse või kauku. Seejärel
kuumutage sisestatud materjali ühtlaselt gaasipõletiga (ca +220 °C) kuni see on sulanud ja tulemuseks on homogeenne mass. Pinna
karestamiseks puistage peale peenikest killustikku või liiva.
BORNIT®-RoadStixx’i saab paigaldada kihtidena. Kihi paksus peaks olema 15 mm kihi kohta ja kihi kogupaksus ei tohi ületada 50 mm.
Pärast paigaldamist võib parandatud kohast ca 20 minuti pärast üle sõita.

Kulu umbes 5 kg/m² kihi paksuse cm
kohta
Tervise-, töö- ja tuleohutus
Infot ohutuse kohta saab ohutuskaardilt!
Soovitatavad isikukaitsevahendid

Jäätmekäitlus
Taaskasutusse viia ainult tühjad pakendid. Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt standardile AVV-ASN: 170302 (bituumenisegud,
välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).
Märkus
See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi.
Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud
töömeetodist. Kui sõlmitud lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud
tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.

