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Typ a vlastnosti 

 
Elastická st rka BORNIT®-Elastikschlämme je cementov  vázaný, dvousložkový, od ruvzdorný 
povrchový nát r s dobrou p ilnavostí na beton, zdivo a omítku, který se díky svým flexibilním 
vlastnostem hodí speciáln  pro podklady ohrožené prasklinami. 
Po uschnutí je produkt trvale vodot sný, elastický, mrazuvzdorný a odolný proti posypové soli, 
jakož i odolný v i mechanickým vliv m, pov trnostním vliv m a namáhání v d sledku teplotních 
zm n.  
Na základ  vysoké elasticity se vlasové praskliny a praskliny zp sobené sesýcháním v izola ním 
nosi i p i tlouš ce vrstvy 3 mm a ší ky do 0,2 mm a p i tlouš ce vrstvy 4 mm do 0,6 mm bezpe n  
p ekryjí. 
 

 
Oblasti použití 

 
Elastická st rka BORNIT®-Elastikschlämme slouží k v i opot ebení odolnému a vodot snému 
nát ru mechanicky namáhaných ploch, nap . pro terasové a balkónové izolace, jakož i k izolaci ze 
vodních nádrží, plováren atd. pod obklada kami. Produkt m že být použit také pro ochranu 
pochozích a pojezdových betonových ploch p ed poškozením zp sobeným mrazem a posypovou 
solí a je vhodný pro zpracování na vodorovných a svislých plochách. 
 

 
Údaje k produktu 
stru n  

 
Typ 
Základ 
Rozpoušt dlo 
Barva 
Hustota 
 
Konzistence 
Nanášení 
Doba zpracovatelnosti 
Doba vytvrzení 
Minimální tlouš ka vrstvy 
Skladování 
Skladovatelnost 

išt ní 
Zdraví škodlivé látky ve smyslu 
Na ízení o pracovních materiálech 
T ída nebezpe nosti podle VbF a ADR 
Kód produktu GISBAU - prášek 
Kód produktu GISBAU - sm s 

 
flexibilní izola ní st rka 
dvousložkový systém 
žádné 
šedá 
složka A: 1,1 – 1,3 g/cm³ 
složka B: 1,03 g/cm³ 
po smíchání: roztíratelná špachtlí 
hladící lžíce 
cca 1 hodina 
1 až 3 dny 
2 mm 
v chladu, ale bez mrazu 
6 m síc  
v erstvém stavu vodou, ve vytvrzeném stavu mechanicky 
obsahuje cement, proto alkalické reakce, blíže viz 
„Zdravotní, pracovní a protipožární ochrana" 
žádná 
BZM 1 
BZM 2 
 

 
Podklad 

 
Podklad musí být pevný, istý a nosný. Savé podklady je t eba p edem navlh it do matné vlhkosti. 
Stojící vodu je t eba odstranit. Siln  porézní podklady p edem ošet ete škrabaným tmelovým 
nát rem z elastické st rky BORNIT®-Elastikschlämme. Staženiny by se m ly vytmelit. 
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Zpracování 

 
P i zpracování elastické st rky BORNIT®- Elastikschlämme je zásadn  t eba dodržovat „Sm rnici 
pro plánování a provád ní izolací konstruk ních prvk  p icházejících do styku se zemí flexibilními 
izola ními st rkami“, stav leden 1999. 

 
 

Zpracování se nesmí provád t p i okolních teplotách a teplotách podkladu pod + 5°C nebo nad + 
30°C.  
Ob  složky se dodávají ve vzájemn  souvisejících nádobách.  
Pom r míšení - tekutá složka: prášková složka je cca. 1 HD: 3 HD, tzn. že 25 kg práškové složky 
se smísí s 8 kg kapalné složky. 
P idejte práškovou složku do tekutiny (ne obrácen ) a rozmíchejte pomalu b žící vrta kou s 
míchacími listy na homogenní a hladkou masu. Do hmoty nezamíchejte p íliš mnoho vzduchu.  
Doba zpracování je cca. 1 hodinu. 
K plošné izolaci naneste smíchaný materiál na podklad hladící lžící. V p ípad  podklad  
ohrožených prasklinami a p ípoj  zapracujte doprost ed sklen né tkanivo  BORNIT

®
-

Glasgittergewebe. K dosažení obzvláš  hladkých povrch  se povrch stáhne do hladka lehce 
navlh enou gumovou st rkou nebo pod..  
Minimální tlouš ka vrstvy za sucha je závislá na p ípadu zatížení a musí být 2 mm.  
Doba vytvrzení je v závislosti na pov trnostních podmínkách cca. 1 až 3 dny. V této dob  je t eba 
erstvou vrstvu ochránit p ed dešt m, jiným zatížením vodou a mrazem. 

 
 
Spot eba 

 
2 mm tlouš ka vrstvy = 3,0 kg/m² 
3 mm tlouš ka vrstvy = 4,5 kg/m² 
 

 
Skladování 

 
Produkt je t eba skladovat v chladu, ale bez mrazu. Dá se skladovat 6 m síc . 
 

 
Zdravotní, pracovní a 
protipožární ochrana 

 
Elastická st rka BORNIT®-Elastikschlämme obsahuje cement a reaguje alkalicky.  
Chra te si proto o i a pokožku.  
V p ípad  kontaktu d kladn  opláchn te vodou a jestliže je to zapot ebí, vyhledejte léka e. 
 
V ty R:  R 36/38 Dráždí o i a pokožku 
 R 43 Možná senzibilizace v d sledku styku s pokožkou 
 
V ty S: S 2 Nesmí se dostat do rukou d tem 
 S 24 Zabra te styku s pokožkou 
 S 25 Zabra te styku s o ima 
 S 26 V p ípad  zasažení o í vypláchn te d kladn  vodou a vyhledejte léka e 
 S 37 Noste vhodné ochranné rukavice. 
 
Ozna ení nebezpe nosti „dráždivý“ neplatí pro suchý prášek, ale jen po p ístupu vlhkosti nebo 
vody (alkalická reakce). Je t eba respektovat bezpe nostní datový list ES podle 91/155 EHS pro 
elastickou st rku BORNIT®-Elastikschlämme! 
 

 
Likvidace  

 
Složka A: K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdn ny zbytky. 
Zbytky materiálu  mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN: 170101 (beton). 
Složka B: Zbytky materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN: 070208* (jiná 
reak ní a destila ní rezidua).   
 

 
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 

 
Složka A: 25 kg papírový pytel (prášek) ............... 40 pytl  na paletu 
Složka B:   8 kg kanystr (kapalina) ....................... 40 nádob na paletu 
 


