BORNIT®BituFug 2K
Stav technického listu: 15. květen 2015
®

Typ a vlastnosti

BORNIT -BituFug 2K je dvousložková živičná hmota pro sanaci trhlin. Je trvale elastická,
má vynikající odolnost vůči teplu i chladu, je odolná vůči stárnutí i povětrnosti, velmi dobře
přilne na asfaltové plochy a má nízkou povrchovou lepivost. Doba vytvrzení při 25 °C činí asi
1 hodinu.

Oblasti použití

BORNIT -BituFug 2K se používá k utěsnění trhlin a otevřených spojů v asfaltových
plochách a k lepení značkovacích knoflíků na asfalt.

Údaje k produktu
stručně

®

Základ
Barva
Aplikace
Skladování
Skladovatelnost

živice
černá
kartuše
není citlivý na mráz
V originálně uzavřených obalech 12 měsíců.

Podklad

Podklad musí být čistý, pevný a suchý, zbavený volných části a ulpívajících nečistot.

Zpracování

Kartuši vložte do pistole na kartuše BORNIT . Z kartuše odstraňte bezpečnostní uzávěr a
našroubujte přiloženou směšovací trubici. V závislosti na šířce trhliny je možné směšovací
®
trubici zkrátit a získat tak větší výstupní otvor. BORNIT -BituFug 2K musí být zpracován
během cca. 15 minut.

Teplota zpracování

Venkovní teplota při zpracování přípravku BORNIT -BituFug 2K nesmí být nižší než +5°C a
vyšší než +30°C. Práce musí být prováděny za suchého počasí.
®
Teplota přípravku BORNIT -BituFug 2K musí činit minimálně 10°C. Teplota asfaltového
povrchu musí být > + 5°C. Trhlinu nebo spoj je v případě potřeby možné opatrně předehřát
horkým vzduchem.

Spotřeba

cca. 1,2 kg / litr

Zdravotní, pracovní,
protipožární ochrana

Výrobek se nesmí dostat do rukou dětem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Před použitím dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu produktu!

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky materiálu
mohou být zlikvidovány podle kódu odpadu: 170302 (Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01).

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

®

®

380 ml

kartuše...........................................

12 kusů na karton

