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Mineral Flex 2K 
Kahekomponentne, mineraalne, elastne, polümeer-modifitseeritud paks kattekiht (FPD), 
millel tekib kiiresti vihmakindlus, mis katab mõrad ja mida saab üle krohvida

Tehniline andmeleht on viimati muudetud: 27.01.2021 

Kohaldamisalad 
BORNIT® Mineral Flex 2K on mõeldud hoonete veekindlaks tegemiseks nii seest kui ka väljast. Sobib seinte ristlõigete 
tihendamiseks ja keldri tihendamiseks vastavalt standardile DIN 18533. Tänu UV-stabiilsusele sobib hästi aluskihi 
tihendamiseks. Seda saab kasutada vanadel bituminoossetel alusmaterjalidel ja mineraalsetel tihendusmaterjalidel. 
Segatuna kvartsliivaga saab seda kasutada ka pindade tasandamiseks ning kattemördina.

Tüüp ja omadused
Bituumenivaba, elastne, polümeer-modifitseeritud paks kattekiht (FPD) on kiirelt vihmakindel, vastupidav sureveele 24 
tunni jooksul, viskoplastiline, mõrasid parandav, radoonikindel ja UV-kindel. Seda saab kasutada ka 
soojusisolatsiooniplaatide liimimiseks.
BORNIT® Mineral Flex 2K-d võib kasutada ka veidi niisketel alusmaterjalidel ja seda saab üle värvida ning krohvida. 
Segatuna kvartsliivaga saab seda kasutada ka kattemördina.

Toote eelised

• Tänu väiksele materjalimassile on see hästi katvate omadustega.
• Viskoelastne, mõrasid parandav ja UV-kindel
• Kiiresti kuivav ja vihmakindel pärast 2 tundi, isegi ebasoodsates ilmastikutingimustes.
• Ei jäta liitekohti nagu kiled või tihenduslehed
• Liimib soojusisolatsiooniplaadid betooni, müüritise ja vanade bituumenist paksude kattekihtide külge
• Keskkonnasõbralik kahekomponentne süsteem, kuna on lahustivaba
• Pihustatav peristaltilise pumbaga
• Radoonikindel

Alusmaterjal
Alusmaterjal peaks olema kuiv või kergelt niiske, puhas, määrde- ja õlivaba ning puhas lahtistest osakestest. Pehme (st 
poorne betoon), suure soolasisaldusega ja imav alusmaterjal tuleb kruntida BORNIT® Basic Primeri aluskrundiga (kulu 
umbes 0,1–0,2 kg/m² kohta).
Sisenurgad tuleb teha kumeraks ja ääred tahuda. Defektsed betoon- ja krohvikihid, sügavamad kui 5 mm mõrad ja augud 
tuleb eelnevalt parandada BORNIT® Sealing Mortari tihendusmördiga.
Kuni 5 mm tühimikud tasandatakse muu hulgas mullide tekke vältimiseks täidetud või täitmata kriimustuskindla kattega. 
Vanad bituumenist alusmaterjalid krunditakse täitmata kriimustuskindla kattega.
Täidetud segud valmistatakse 2 osast BORNIT® Mineral Flex 2K-st ja 1 osast kvartsliivast (tera suurus 0,06–0,36 mm).
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Töötlemine 
Lisage pulbrit portsjonite kaupa kaasasolevale vedelikule ja segage tugevalt, kasutades aeglast ankurseguriga 
segurit, kuni saavutate ühtlase massi – segamise aeg on vähemalt 3 minutit.
BORNIT® Mineral Flex 2K kantakse peale sakilise või sileda spaatliga kahes etapis või pihustatakse peale sobiva 
peristaltilise pumbaga, mille vooliku maksimaalne pikkus on 10 m.
Pärast kahe eraldi kihi pealekandmist tuleb teine kiht peale kanda alles siis, kui esimest kihti pealekandmine enam 
ei kahjusta.
Tihendusmaterjalis ei tohi olla tühimikke, see peab olema ühtlane ja selle paksus vastama nõuetele. Kindlaks määratud 
minimaalne kihi paksus ei tohi olla väiksem ja/või ületada üheski kohas 100%. Pinna tihendusmaterjal seinapiirkonnas 
peab ulatuma põrandaplaatide või vundamendi servale vähemalt 10 cm ulatuses. Väline tihendusmaterjal tuleb peale 
kanda otse olemasoleva horisontaaltihendusmaterjali peale kõigis piirkondades. Piirkondades, kus on oht mõrade 
tekkeks, vanade bituminoossete värvkatete või pinnakatete peale, nurkade üleminekutel ja pärast tihendamist tuleb 
vastavalt standardile DIN 18533 paigaldada keskkohta BORNIT® Glass Fabric 165 klaaskiudtekstiil.
BORNIT® Mineral Flex 2K-d saab kanda peale vanadele bituumenist kruntidele või vanadele bituminoossetele välistele 
tihendusmaterjalidele pärast eelnevat kriimustuskindla kihi pealekandmist.
Vihma ja pakase mõju, kokkupuudet veega ja päiksekiirgusega tuleb vältida, kuni kattekiht on täielikult ja läbinisti 
kuivanud. Enne ehitusplatsi täitmist tuleb tihendusmaterjali kahjustuste eest kaitsta kaitsekihiga, näiteks mittekootud 
tekstiilist nupp-paanidega ja liugkilega.

Tööriistade puhastamine
Veega vahetult pärast töötlemist.

Tarbimine
• pinnase niiskuse / mitte sisse tungiva vee veekoormusklass (DIN 18533 W1-E)

umbes 3,6 kg/m² 3,2 mm Märja kihi paksus
Kuiva kihi paksus 3,0 mm 

• veekoormusklass keskmise tugevusega sisse tungiva vee vastu (DIN 18500 W2-1-E) ja mitte sisse tungiva vee
vastu pinnasega kaetud lagedel (DIN 18533 W3-E) ja mahutite veekoormusklassid (DIN 18535 W2-B), mille
täitekõrgus on kuni 10 m

umbes 4,8 kg/m² 4,2 mm Märja kihi paksus
Kuiva kihi paksus 4,0 mm 

• Pritsiva ja kapillaarvee veekoormusklass DIN 18533 W4-E)

umbes 2,4 kg/m² 2,1 mm Märja kihi paksus
Kuiva kihi paksus 2,0 mm 

• Soojusisolatsiooniplaatide liimimine: umbes 3 kg/m²

Nimetatud kuluarvud tuginevad praktilise kogemuse väärtustele. Arvestada tuleb kihi paksuse lisaainega vastavalt 
standardile DIN 18533-3.
Seni ei ole FPD osa standardist. Pärast avaldamist kehtivad Deutsche Bauchemie e.V andmelehel „Maa-aluste 
konstruktsioonide elastsete polümeer-modifitseeritud paksude kattematerjalidega tihendamise projekteerimise ja 
ehitamise juhend (FPD)“ nimetatud andmed.
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elastne, polümeer-modifitseeritud paks kattekiht (FDP)
kahekomponentne süsteem
puuduvad
Tumehall
umbes 1,2 g/cm³
+2°C kuni +30°C
umbes 45 minutit
Tasanduskellu, peristaltiline pump
pärast u 2 tundi
pärast u 4 tundi
pärast u 16 tundi
Jahe, külmumise eest kaitstud ja kuiv
Kinnises originaalanumas 12 kuud
Värskelt veega

puuduvad
puuduvad
BBP 10

Tooteandmete ülevaade
Tüüp
Alus
Lahusti
Värv
Tihedus +20 °C juures
Töötlemistemperatuur
Töötlusaeg
Pealekandmine
vihmakindel
Soojusisolatsiooniplaatide liimimine
Täidetav
Hoiustamine
Säilivusaeg
Puhastus
Tervisele ohtlikud ained
ohtlike materjalide määruse järgi
Ohuklass VbF
GISBAU tootekood

Süsteemi tooted 
BORNIT® Basic Primeri aluskrunt 
BORNIT® Solidificator SB3 tahkestaja 
BORNIT® Slurry SF segu 
BORNIT® Sealing Mortar tihendusmört 
BORNIT® EasyPipe 
BORNIT® Glass Fabric 165 
klaaskiudtekstiil kvartsliiv

Hoiustamine
BORNIT® Mineral Flex 2K-d tuleb hoiustada jahedas, kuid külmumise eest kaitstud ja kuivas kohas! Üle +30 °C soojuse 
mõju ja otsest päikesekiirgust tuleb vältida. Hoiustamine kinnises originaalanumas 12 kuud.

Tervisekaitse töö ajal ja tuleohutus 
Palun vaadake teavet käsitsemise, ohutuse ja keskkonna kohta kehtivalt ohutuskaardilt.

Pakend 
25 kg Kombineeritud mahuti …………………… 2 x 7,2 kg pulbrit ja 

…………………… 2 x 5,3 kg vedelikku 

Ringlusest eemaldamine
Eemaldage ringlusest ainult täiesti tühjad mahutid. Materjalijäägid võib käidelda vastavalt AVV-ASN: 080410 (liimivad ja 
tihendavad liitjäätmed, v.a need, millele kohandatakse 080409); pulber vastavalt AVV.ASN: 170101 (betoon).
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CE-märgis

0761 
BORNIT-Werk Aschenborn 

GmbH Reichenbacher tn 117 
D-08056 Zwickau

2020 
6800000947/2020 

EN 14891:2012 
Tavapärane vedeliktöödeldav, veekindel tsementtoode täiustatud mõrade parandamise 
omadustega madalal temperatuuril kasutamiseks plaatide ja põrandaplaatide all nii sise- 

kui ka välistingimustes (seotuna materjaliga K2 vastavalt standardile EN 12004)

Liimi tõmbetugevus ≥0,5 N/mm²
Liimi tõmbetugevus pärast kokkupuudet
veega

≥0,5 N/mm²

Liimi tõmbetugevus pärast soojusvanandamist ≥0,5 N/mm²
Liimi tõmbetugevus pärast vahelduvat pakast/
sula ≥0,5 N/mm²

Liimi tõmbetugevus pärast kokkupuudet 
lubjaveega ≥0,5 N/mm²

Veekindlus
Veekindlus ja ≤ 20 g massi 
suurenemine

Mõrade parandamine tavatingimustes ≥0,75 /mm
Mõrade parandamine madalal temperatuuril -5 °C ≥0,75 /mm

Märkus 
See andmekaart asendab ja tühistab kõik eelneva tehnilise teabe toote kohta.
Teave on koostatud vastavalt kasutustehnoloogia tehnika värskemaile tasemele. Palun pidage siiski silmas, et vajalikud 
võivad olla kõrvalekalded sellel andmelehel soovitatud käsitsusmeetodist olenevalt ehitusobjekti tingimustest. Kui pole 
teisiti individuaalsetes lepingutes kokku lepitud, on sellel andmelehel olev teave mittesiduv ja seega ei kujuta endast kokku 
lepitud tooteomadusi ega -tingimusi. Jätame endale õiguse muuta sellel andmelehel olevat teavet mis tahes ajal.   
Soovitame vaadata meie veebilehte www.bornit.de muutustega seotud teabe kohta. 

http://www.bornit.de/



