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Pln ná tmelová hmota na polymerové živi né bázi 
pro opravy v celé st ešní oblasti 
 

 
 
Stav - techn. list: 20. ervenec 2007 
 
 
Typ a vlastnosti 

 
Živi ný st ešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel je plastoelastická živi ná tmelová 
hmota, která je ur ena speciáln  pro menší opravy a dá se aplikovat rychle p ímo z kartuše. 
Materiál je odolný v i neoxidujícím kyselinám, UV-zá ení a zvláš  odolný v i 
pov trnostním vliv m. Materiál je stálý a drží také na svislých plochách. 
Živi ný st ešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel neobsahuje PCK a PCB. 
 

 
Oblasti použití 

 
Živi ný st ešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel je vhodný pro maloplošné izolace 
prasklin, d r, úžlabí a p ípoj . Materiál drží dob e na minerálních podkladech (omítka, beton, 
zdivo), kovu a st ešní krytinové lepence. Živi ný st ešní tmel BORNIT®-
Bitumendachspachtel lze použít také k ut sn ní úžlabních p ípoj  na komínech a 
podobných. 
Živi ný st ešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel se také s velkým úsp chem používá v 
zemi k izolaci vodních sb rných nádrží, roubení atd.. 
P i zpracování na betonu, zdivu a omítce musí být p edtím podklad za ú elem vázání 
prachu ošet en p edem živi ným základem BORNIT

®
-Bitugrund. 

 
 
Výhody pro Vás 

 
- p ipraveno k okamžitému zpracování 
- ekonomi nost a snižování náklad  díky minimální pot eb  p ístroj , materiál  a pracnosti 
- p ekrývá praskliny a je velmi p ilnavý  
- cílené, šetrné nanášení z kartuše 
 

 
Údaje k produktu 
stru n  

 
Typ 
Základ 
Rozpoušt dlo 
Barva 
Hustota 
Konzistence 
Nanášení 
Bod m knutí z pevného t lesa (EP)
Tepelná odolnost 
Ohebnost p i 4°C 
Propustnost pro vodu 0,5 bar, 8 h 
Ší ka p ekrytí prasklin 
Skladování 
Skladovatelnost 
 

išt ní 
Podle BetrSichV 
Kód produktu GISBAU 
VOC- obsah 

 
živi ná tmelová hmota 
živice, rozpoušt dla, p ím si 
lakový benzin 
erná 

1,20-1,30 g/cm³ 
pastovitá 
špachtlí  
170°C 
70°C, 2 h, žádné stékání 
žádná tvorba prasklin 
t sný 
0,5 - 2,0 mm, jednozna n  spln no 
není citlivý na mráz 
v zav ených nádobách 6 m síc  
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdroj ! 
p ípravkem na išt ní živice BORNIT®-Bitumenreiniger 
Vzn tlivý 
BBP 20 
< 200 g/l 
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Podklad 

 
Podklad musí být suchý, istý, bez oleje a bez mastnot, jakož i nosný. K lepší p ilnavosti 
na beton, zdivo nebo omítku se doporu uje jako základní nát r živi ný základ BORNIT-
Bitugrund. Produkt obsahuje rozpoušt dla, která mohou napadat plasty atd.. Proto je t eba 
p ed zpracováním na t chto podkladech prov it snášenlivost! 
 

 
Zpracování 

 
Živi ný st ešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel se aplikuje p ímo z kartuše.  
Produkt se nejlépe zpracovává p i teplotách nad 10°C.  
V p ípad  p edchozího uložení v teple je možné zpracování až do vn jší teploty - 5°C. 
P itom jsou možné tlouš ky nánosu do 5 mm. 
 

 
Spot eba 

 
cca. 12 m/kartuše v p ípad  pr ezu spáry 5 x 5 mm. 
 

 
Skladování 

 
V uzav ených nádobách lze skladovat min. 6 m síc . Není citlivý na mráz! 
 

 
Zdravotní, pracovní a 
protipožární ochrana 

 
Výrobek se nesmí dostat do rukou d tem.  
P i práci nejezte, nepijte a neku te.  
Používejte jen v dob e v traných oblastech.  
Pouze v tekutém stavu vzn tlivé, udržujte mimo dosah zápalných zdroj .  
Po odpa ení rozpoušt dla nep edstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prost edí. 
Živi ný film není nebezpe ný pro lov ka, ani pro rostlinnou a vodní íši. 
 

 
Likvidace 

 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdn ny zbytky. Zbytky 
materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepících a izola ních 
hmot obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky). 
 

 
Poznámka 

 
Tento list nahrazuje všechny d ív jší technické informace o produktu. Tyto již neplatí. 
Údaje jsou sepsány podle nejnov jšího stavu aplika ní techniky. Laskav  si však 
uv domte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapot ebí odchylky od 
zp sobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou, 
jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nep edstavují žádné sjednané 
vlastnosti produktu. 
Vyhrazujeme si kdykoliv zm ny informací obsažených v tomto listu. Doporu ujeme Vám, 
abyste se o p ípadných zm nách informovali na naší internetové stránce www.bornit.de. 
 

 
Formy dodávky 

 
320 ml kartuše ...................................................... 20 kartuší na karton 
.............................................................................. 72 karton  na paletu 
 


