PlnČná tmelová hmota na polymerové živiþné bázi
pro opravy v celé stĜešní oblasti

Stav - techn. list: 20. þervenec 2007
Typ a vlastnosti

Živiþný stĜešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel je plastoelastická živiþná tmelová
hmota, která je urþena speciálnČ pro menší opravy a dá se aplikovat rychle pĜímo z kartuše.
Materiál je odolný vĤþi neoxidujícím kyselinám, UV-záĜení a zvlášĢ odolný vĤþi
povČtrnostním vlivĤm. Materiál je stálý a drží také na svislých plochách.
®
Živiþný stĜešní tmel BORNIT -Bitumendachspachtel neobsahuje PCK a PCB.

Oblasti použití

Živiþný stĜešní tmel BORNIT -Bitumendachspachtel je vhodný pro maloplošné izolace
prasklin, dČr, úžlabí a pĜípojĤ. Materiál drží dobĜe na minerálních podkladech (omítka, beton,
®
zdivo), kovu a stĜešní krytinové lepence. Živiþný stĜešní tmel BORNIT Bitumendachspachtel lze použít také k utČsnČní úžlabních pĜípojĤ na komínech a
podobných.
Živiþný stĜešní tmel BORNIT®-Bitumendachspachtel se také s velkým úspČchem používá v
zemi k izolaci vodních sbČrných nádrží, roubení atd..
PĜi zpracování na betonu, zdivu a omítce musí být pĜedtím podklad za úþelem vázání
®
prachu ošetĜen pĜedem živiþným základem BORNIT -Bitugrund.

Výhody pro Vás

- pĜipraveno k okamžitému zpracování
- ekonomiþnost a snižování nákladĤ díky minimální potĜebČ pĜístrojĤ, materiálĤ a pracnosti
- pĜekrývá praskliny a je velmi pĜilnavý
- cílené, šetrné nanášení z kartuše

Údaje k produktu
struþnČ

Typ
Základ
RozpouštČdlo
Barva
Hustota
Konzistence
Nanášení
Bod mČknutí z pevného tČlesa (EP)
Tepelná odolnost
Ohebnost pĜi 4°C
Propustnost pro vodu 0,5 bar, 8 h
ŠíĜka pĜekrytí prasklin
Skladování
Skladovatelnost

®

ýištČní
Podle BetrSichV
Kód produktu GISBAU
VOC- obsah

živiþná tmelová hmota
živice, rozpouštČdla, pĜímČsi
lakový benzin
þerná
1,20-1,30 g/cm³
pastovitá
špachtlí
170°C
70°C, 2 h, žádné stékání
žádná tvorba prasklin
tČsný
0,5 - 2,0 mm, jednoznaþnČ splnČno
není citlivý na mráz
v zavĜených nádobách 6 mČsícĤ
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojĤ!
®
pĜípravkem na þištČní živice BORNIT -Bitumenreiniger
VznČtlivý
BBP 20
< 200 g/l

strana 9 ze 196

Podklad

Podklad musí být suchý, þistý, bez oleje a bez mastnot, jakož i nosný. K lepší pĜilnavosti
na beton, zdivo nebo omítku se doporuþuje jako základní nátČr živiþný základ BORNITBitugrund. Produkt obsahuje rozpouštČdla, která mohou napadat plasty atd.. Proto je tĜeba
pĜed zpracováním na tČchto podkladech provČĜit snášenlivost!

Zpracování

Živiþný stĜešní tmel BORNIT -Bitumendachspachtel se aplikuje pĜímo z kartuše.
Produkt se nejlépe zpracovává pĜi teplotách nad 10°C.
V pĜípadČ pĜedchozího uložení v teple je možné zpracování až do vnČjší teploty - 5°C.
PĜitom jsou možné tloušĢky nánosu do 5 mm.

SpotĜeba

cca. 12 m/kartuše v pĜípadČ prĤĜezu spáry 5 x 5 mm.

Skladování

V uzavĜených nádobách lze skladovat min. 6 mČsícĤ. Není citlivý na mráz!

Zdravotní, pracovní a
protipožární ochrana

Výrobek se nesmí dostat do rukou dČtem.
PĜi práci nejezte, nepijte a nekuĜte.
Používejte jen v dobĜe vČtraných oblastech.
Pouze v tekutém stavu vznČtlivé, udržujte mimo dosah zápalných zdrojĤ.
Po odpaĜení rozpouštČdla nepĜedstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prostĜedí.
Živiþný film není nebezpeþný pro þlovČka, ani pro rostlinnou a vodní Ĝíši.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdnČny zbytky. Zbytky
materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepících a izolaþních
hmot obsahující organická rozpouštČdla nebo jiné nebezpeþné látky).

Poznámka

Tento list nahrazuje všechny dĜívČjší technické informace o produktu. Tyto již neplatí.
Údaje jsou sepsány podle nejnovČjšího stavu aplikaþní techniky. LaskavČ si však
uvČdomte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapotĜebí odchylky od
zpĤsobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou,
jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nepĜedstavují žádné sjednané
vlastnosti produktu.
Vyhrazujeme si kdykoliv zmČny informací obsažených v tomto listu. Doporuþujeme Vám,
abyste se o pĜípadných zmČnách informovali na naší internetové stránce www.bornit.de.

Formy dodávky

320 ml kartuše ...................................................... 20 kartuší na karton
.............................................................................. 72 kartonĤ na paletu

®
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