Živiþný základní nátČr podle DIN 18 195
testovaný Zkušebním úĜadem materiálĤ v Drážćanech

Stav - techn. list: 01. bĜezen 2007
Typ a vlastnosti

Živiþný základ BORNIT®-Bitugrund je rychleschnoucí základní nátČr na živiþné bázi
obsahující rozpouštČdla, který lze natírat a stĜíkat. Testováno Zkušebním úĜadem
materiálĤ v Sasku (MPA Sachsen) podle DIN 18195/2 a AIB.

Oblasti použití

Živiþný základ BORNIT -Bitugrund je jako základní nátČr nezbytný pro pĜípravu živiþných
nátČrĤ nanášených za horka, jakož i pro pokládání stĜešních a svaĜovaných pásĤ. Živiþný
®
základ BORNIT -Bitugrund drží na betonu, zdivu, omítce a témČĜ všech ostatních bČžných
stavebních podkladech, jakož i na kovu.
®
Živiþný základ BORNIT -Bitugrund se nehodí pro použití na pČnovém a extrudovaném
polystyrenu.
®
Živiþný základ BORNIT -Bitugrund je také základním nátČrem pro živiþné nátČrové
®
®
materiály stĜešní lak BORNIT -Dachlack, ochrana proti korozi BORNIT -Korrosionsschutz,
®
®
izolaþní nátČr BORNIT -Isolieranstrich a pro studené lepidlo BORNIT -Kaltkleber, které se
zpracovávají za studena.
UpozornČní: Podle stavebního obČžníku Bau-BG (11/05) se pro práce v interiérech
doporuþují výslovnČ živiþné základové nátČry na emulzním základČ (napĜ. základní nátČr
®BORNIT Voranstrich LF)!

Výhody pro Vás

x maximálnČ jednoduchá manipulace, protože je produkt pĜipraven k pĜímému použití
x lze použít univerzálnČ, proto existuje bezpoþet možností použití
x dobrá pĜilnavost, rychleschnoucí
x ekonomiþnost a snižování nákladĤ díky minimální potĜebČ pĜístrojĤ, materiálĤ a pracnosti
x vysoká schopnost pronikání do podkladu

Údaje k produktu
struþnČ

Typ
Základ
RozpouštČdlo
Barva
Hustota pĜi 20°C
Konzistence
Nanášení
Skladování
Skladovatelnost

®

ýištČní
Podle BetrSichV
Kód produktu GISBAU
VOC- obsah

základní živiþný nátČr
živice, lakový benzin
lakový benzin
þerná
0,86-0,88 g/cm³
možnost natírání, nastĜikování
štČtec, široká štČtka, postĜikovaþ ("airless")
Produkt není citlivý na mráz.
v originálních uzavĜených nádobách min. 6 mČsícĤ
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojĤ!
pĜípravek na þištČní živice BORNIT®-Bitumenreiniger
VznČtlivý
BBP 30
< 480 g/l
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Zpracování

Podklad musí být suchý, þistý a bez mastnot. Volné þásti, poškozená místa v betonu a
omítce, jakož i praskliny a díry je tĜeba pĜedem vyspravit.
Živiþný základ BORNIT®-Bitugrund se nanáší na podklad natíráním, váleþkem nebo
stĜíkáním. Následující práce provádČjte teprve po úplném proschnutí! PĜi normální teplotČ
je produkt pĜipraven k okamžitému použití bez zahĜívání a ĜedČní.
Nepoužívejte v interiérech! Pro oblast interiérĤ (napĜ. izolace podlahy se svaĜovanými
®
pásy) doporuþujeme základní živiþný nátČr neobsahující rozpouštČdla BORNIT ®
Voranstrich LF nebo penetraci základĤ BORNIT -Fundamentgrund.

SpotĜeba

cca. 0,2 l / m² (v závislosti na savosti a struktuĜe podkladu mĤže být spotĜeba vyšší, resp.
nižší).

Skladování

Živiþný základ BORNIT -Bitugrund se musí skladovat v chladu a suchu. Produkt není
citlivý na mráz! V originálních uzavĜených nádobách lze skladovat min. 6 mČsícĤ.
Materiál je tĜeba udržovat mimo zápalných zdrojĤ.

Zdravotní, pracovní a
protipožární ochrana

Výrobek se nesmí dostat do rukou dČtem.
PĜi práci nejezte, nepijte a nekuĜte.
Používejte jen v dobĜe vČtraných oblastech.
Pouze v tekutém stavu vznČtlivý, zdraví škodlivý a ekologicky nebezpeþný, udržujte mimo
dosah zápalných zdrojĤ.
Po odpaĜení rozpouštČdla nepĜedstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prostĜedí.
Živiþný film není nebezpeþný pro þlovČka, ani pro rostlinnou a živoþišnou Ĝíši.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdnČny zbytky. Zbytky
materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepících a izolaþních
hmot obsahující organická rozpouštČdla nebo jiné nebezpeþné látky).

Poznámka

Tento list nahrazuje všechny dĜívČjší technické informace o produktu. Tyto již neplatí.
Údaje jsou sepsány podle nejnovČjšího stavu aplikaþní techniky. LaskavČ si však
uvČdomte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapotĜebí odchylky od
zpĤsobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou,
jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nepĜedstavují žádné sjednané
vlastnosti produktu. Vyhrazujeme si kdykoliv zmČny informací obsažených v tomto listu.
Doporuþujeme Vám, abyste se o pĜípadných zmČnách informovali na naší internetové
stránce www.bornit.de.

Formy dodávky

1 l plechovka .................................................... 18 plechovek na karton
5 l kbelík ........................................................... 75 nádob na paletu
10 l kbelík ........................................................... 45 nádob na paletu
25 l hobok ........................................................... 18 nádob na paletu
200 l sud

®
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