
BORNIT®

BORNIT® - Silná značka pro stavby.

Bitumenová ochrana nové generace
univerzálně použitelný na mnoha podkladech a 
okamžitě připraven ke zpracování

lze používat bez vzniku nebezpečí i v uzavřených 
prostorech

bezpečný při přepravě a skladování

nezávadný pro životní prostředí
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BORNIT®-Grundbit
Základní bitumenový nátěr

rychlé schnutí – bez časové prodlevy  ●
pro následující práce 
vysoká schopnost průniku  ●
připraven k použití  ●
univerzálně použitelný  ●
hospodárné zpracování při nanášení  ●
válečkem, natírání a rozprašování  

BORNIT®-Unibit
Izolační bitumenový nátěr

nátěr na bázi emulze pro bezešvé  ●
utěsnění 
speciálně na ochranu stavebních  ●
dílů dotýkajících se země před 
vlhkostí 
odolný vůči všem látkám  ●
nacházejícím se v půdě 
lze zpracovat přímo z balení  ●
prověřená kvalita podle AIB ●

BORNIT®-Unibit slouží jako ochranný a utěsňovací nátěr na beton, omítku a zdivo proti půdní vlhkosti a také 
jako ochrana betonových stavebních dílů (šachty, kanály atd.) v oblasti styku se zemí. BORNIT®-Unibit může 
být použít zředěný vodou 1 : 2 jako základní nátěr zlepšující přilnavost pro všechny BORNIT® produkty z 
bitumenové emulze.

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů 

BORNIT®-Grundbit je velmi rychle schnoucí základní nátěr, který lze nanášet roztíráním i rozprašováním. 
Díky nízké viskozitě pronikne materiál hluboko do minerálních podkladů a umožňuje dobré navázání prachu. 
Používá se jako pojivo pro základní úpravu savých podkladů před položením svařovacích pásů nebo jako 
základní nátěr pro následující nátěry bitumenovou emulzí (např. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit, 
BORNIT®-Unibit). Produkt se používá v interiérech a exteriérech pro střešní a podlahové plochy a přilne k 
betonu, zdivu, omítce a mnoha dalším savým běžným stavebním podkladům.

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů

BORNIT®-Flexbit
vysoce elastický bitumenový latexový povlak 

pro vytváření bezešvých, vodotěsných  ●
ochranných povlaků 
vysoké přemostění trhlin, protažení do  ●
přetržení až 370%
odolný vůči UV a povětrnostním  ●
vlivům 
k sanaci polymerových bitumenových  ●
pásů a plochých střech 



BORNIT®-Unibit
Izolační bitumenový nátěr

nátěr na bázi emulze pro bezešvé  ●
utěsnění 
speciálně na ochranu stavebních  ●
dílů dotýkajících se země před 
vlhkostí 
odolný vůči všem látkám  ●
nacházejícím se v půdě 
lze zpracovat přímo z balení  ●
prověřená kvalita podle AIB ●

BORNIT®-Unibit slouží jako ochranný a utěsňovací nátěr na beton, omítku a zdivo proti půdní vlhkosti a také 
jako ochrana betonových stavebních dílů (šachty, kanály atd.) v oblasti styku se zemí. BORNIT®-Unibit může 
být použít zředěný vodou 1 : 2 jako základní nátěr zlepšující přilnavost pro všechny BORNIT® produkty z 
bitumenové emulze.

BORNIT®-Grundbit je velmi rychle schnoucí základní nátěr, který lze nanášet roztíráním i rozprašováním. 
Díky nízké viskozitě pronikne materiál hluboko do minerálních podkladů a umožňuje dobré navázání prachu. 
Používá se jako pojivo pro základní úpravu savých podkladů před položením svařovacích pásů nebo jako 
základní nátěr pro následující nátěry bitumenovou emulzí (např. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit, 
BORNIT®-Unibit). Produkt se používá v interiérech a exteriérech pro střešní a podlahové plochy a přilne k 
betonu, zdivu, omítce a mnoha dalším savým běžným stavebním podkladům.

BORNIT®-Dachbit
Bitumenový střešní lak

krycí nátěr pro regeneraci střešních  ●
krytin narušených povětrnostními 
podmínkami 
vhodný pro polymerové bitumenové  ●
pásy 
lze zpracovat přímo z balení  ●
univerzálně použitelný  ●
zpracovávejte za studena  ●

BORNIT®-Flexbit
vysoce elastický bitumenový latexový povlak 

pro vytváření bezešvých, vodotěsných  ●
ochranných povlaků 
vysoké přemostění trhlin, protažení do  ●
přetržení až 370%
odolný vůči UV a povětrnostním  ●
vlivům 
k sanaci polymerových bitumenových  ●
pásů a plochých střech 

BORNIT®- Flexbit slouží k sanaci a utěsnění zestárlého bitumenového utěsnění plochých střech a také 
k ochraně nových střešních ploch před povětrnostními vlivy. Může být použit na beton, omítku, zdivo 
se zcela zaplněnými spárami nebo na bitumenových podkladech (také na polymerových bitumenových 
pásech). BORNIT®-Flexbit může být použit na ochranu stavebních dílů dotýkajících se země před půdní 
vlhkostní nebo jako meziutěsnění na horizontálních plochách, jako např. na balkonech pod mazaninou.
  

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů 

BORNIT®- Dachbit se používá jako krycí nátěr při sanaci a udržování bitumenových (také polymerových 
bitumenových pásů) a minerálních střešních krytin. Střechy musí vykazovat sklon alespoň 3° (stupně), 
aby mohla být vyloučena trvale stojící voda.

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů 

Podrobné informace si, prosím, vyhledejte v aktuálních Technických věstnících na stránkách www.bornit.de 
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BORNIT® - Silná značka pro stavby.

BORNIT®

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Telefax: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

E-Mail:   info@bornit.de
Internet: www.bornit.de


