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FFeerrttiiggsscchhlläämmmmee  
k uzavření pórů asfaltových ploch s otevřenými póry 
 

 
 
 
 
 
Stav technického listu: 28. leden 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

šetrný vůči životnímu prostředí 
neobsahuje rozpouštědla 

 

 
Typ a vlastnosti 

 
Hotová stěrka BORNIT

®
-Fertigschlämme je živičná stěrka připravená k přímému použití na 

bázi polymerně modifikované živičné emulze s minerálními plnivy.  
Hotová stěrka BORNIT

®
-Fertigschlämme neobsahuje žádná rozpouštědla a je ekologicky 

použitelná. 
Produkt je testován podle TL –Sbit (hmoty na vyplňování pórů). 
Kód produktu GISBAU: BBP 10 
 

 
Oblasti použití 

 
Hotová stěrka BORNIT

®
-Fertigschlämme slouží k vyhlazování a jako uzavření pórů 

asfaltových koberců, které mají otevřené póry a které jsou zestárlé, na vozovkách, 
odstavných pruzích, prostranstvích, cestách pro pěší a cyklisty, jakož i k izolaci a uzavření 
živičných opotřebených vrstev a na betonové povrchy s malým zatížením. Díky obohacení 
o pojivo na asfaltovém povrchu lze prodloužit životnost povrchové vrstvy. Díky obsaženým 
plnivům se ošetřením hotovou stěrkou BORNIT

®
-Fertigschlämme zvyšuje drsnost 

povrchové vrstvy vozovky. 
 

 
Zpracování 

 
Podklad je třeba před nanesením hotové stěrky BORNIT

®
-Fertigschlämme čistě zamést. 

Může být trochu vlhký, avšak ne mokrý. Volné části je třeba odstranit. Kontaktní plochy 
musí být čisté, nezaprášené, jakož i bez veškerých komponent působících jako 
antiadhezní prostředek (např. prach, olej, tuky, palivo, zbytky barev atd.). Výlomy, resp. 
výmoly je třeba nejprve vyspravit opravnou maltou BORNIT

®
-Reparaturmörtel nebo 

reaktivním asfaltem BORNIT
®
- Reaktiv-Asphalt.  

Staré koberce a savé podklady je třeba opatřit základním nátěrem adhezním lepidlem 
BORNIT

®
-Haftkleber nebo přípravkem BORNIT

®
- Grundbit. U betonových podkladů je 

základní nátěr bezpodmínečně nutný. BORNIT
®
-Fertigschlämme nedrží na vodotěsném 

(WU) betonu.     
Při zpracování za vysokých teplot se doporučuje podklad mírně navlhčit.  
V důsledku podstatných hustotních rozdílů jednotlivých komponent hotové stěrky není 
možno zabránit během skladování a transportu tvorbě usazenin. Z tohoto důvodu je třeba 
materiál před použitím pečlivě (strojně pomocí míchačky) rozmíchat. Poté se dá hotová 
stěrka BORNIT

®
-Fertigschlämme připravená k přímému použití snadno a bez problémů 

zpracovat. 
 
Položení vrstvy homogenně rozmíchaného materiálu se uskutečňuje pomocí gumové 
stěrky nebo měkkého koštěte. Materiál se pro uzavření pórů ostře stáhne přes zrno, takže 
struktura asfaltu zůstane ještě viditelná. V případě uzavírání asfaltového povrchu 
nenanášejte příliš tlustě (viz upozornění „max. tloušťka suché vrstvy). Doba schnutí závisí 
na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy materiálu.  
Po proschnutí vznikne drsný, trvanlivý povrch s uzavřenými póry. Je možné provést 
dodatečný posyp čerstvé povrchové vrstvy ušlechtilým drceným pískem.  
Zpracovávejte při teplotách nad +5 °C  a pod + 35°C  (teplota  podkladu a okolní teplota).  
V případě hrozícího nebo vytrvalého deště se práce nemají provádět. Dodatečné ošetření 
a obnovení povrchových vrstev je kdykoliv možné. 
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Spotřeba 

 
Uzavření pórů: cca 0,8 kg/m² 
Uzavření povrchu: cca 1,0 kg/m² v závislosti na podkladu 
 
max. tloušťka suché vrstvy:       cca 0,5 mm (větších tloušťek vrstvy se je třeba vyvarovat!) 
 

 
Skladování 

 
V originálně uzavřených nádobách je produkt skladovatelný 6 měsíců.  
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! 
Před použitím dobře rozmíchejte! 

 

 
Likvidace 

 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby beze zbytku materiálu. Zbytky materiálu mohou být 
zlikvidovány podle kódu odpadu: 080410 (Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09) 
 

 
Poznámka 

 
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. 
Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího 
stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního 
objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém 
listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace 
obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost 
výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto 
informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na 
naší internetové stránce www.bornit.de. 
 

 
Formy dodávky 

 
30 kg hobok .......................................................... 18 nádob na paletu 
 

 

http://www.bornit.de/

