
BORNIT®-
Třírohá páska
(BORNIT®-Dreiecksband)
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ů Inovovaný, natavitelný třírohý pás z modifikovaného  
asfaltu, používaný na bezpečné a trvalé hydroizolační 
utěsnění rohových a koutových styků a k vytváření 
předepsaných zaoblení pro napojení svislé a vodorovné 
hydroizolace 

Výhody:
rychlá a spolehlivá hydroizolace vnitřních 
zaoblení  (koutových a rohových styků) v 
oblasti základů a střech

pás je vodotěsný a zůstává trvale elastický  
ve spojích s asfaltovými stěrkami, je buď 
natavitelný, nebo se samolepící vrstvou

jeho použitím nevznikají žádné prostoje, 
protože okamžitě poskytuje pevné spoje

s ohledem na svůj profil vytváří bezproblémová 
napojení stěn na svislou izolaci

NOVĚ!

Nyní ještě

 flexibilnější!

BORNIT® - Silná značka pro stavby.
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Přejeme si:
O zpětné zavolání
O informace poštou
O návštěvu servisního pracovníka

Váš partner / spojení na něho

Kontaktní osoba / provolba

Asfaltový třírohý pás je možno rychle a jednoduše natavit  přímo do spáry styku. 
Napojí se též na uzavírací pás mezi stěnou a podlahou sklepa, ve spáře styku.

Tento pás je možno zkrátit na požadovaný rozměr (bez problému je možno jej 
vložit do spáry).

Jakmile pás ztuhne, je možno ihned pokračovat v práci. To znamená, že 
nevyžaduje žádný čas pro zasychání.

Praktický profil o třech stranách  umožňuje přesné zpracování v pravých úhlech 
rohů. Je ideální pro všechna napojení mezi vodorovnou a svislou  hydroizolací.

Jeho přednosti máte
ve svých rukou:

Jeho použití je zcela jednoduché:

Třírohý pás se natavuje na straně o 90° tak dlouho, 
až asfalt začne téci. Pak se pás přitiskne natavenou 
stranou na požadované místo.

Po vychladnutí pásu je třeba jej jakoby povytáhnout  a 
kontinuálně jej natavit. A pak jej na místě zatlačit.

V konečné fázi ještě jednout 
„přejet“ pás plamenem

Rozměr:

Potřebujete podrobnější informace?
Volejte na telefonní čísla +49 (0) 375/ 27 95 - 0

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
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BORNIT®-
Třírohá páska
(BORNIT®-Dreiecksband)

BORNIT® - Silná značka pro stavby.

…a je hotovo
Koutový (rohový) spoj je trvale, 
pružně a vodotěsně zajištěn


