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DIN EN 14188-2:2004 
Systém: dvousložkový (M)/Typ: samonivelační sl) 
Za studena zpracovatelná, polysulfidová zálivka 

 

Adheze a pružnost   
 
modul v tahu při 100% protažení: 
při 23°C  ≥ 0,15 MPa 
při -20°C ≤ 0,6   MPa 

Adheze      
 
splňuje 
při -20°C ≤ 0,6 MPa 

 
Nepropustnost vody 
  

 
modul v tahu při 100% protažení: 
při 23°C  ≥  0,15 MPa 
při -20°C ≤  0,6   MPa  
bez selhání 
při -20°C ≤ 0,6 MPa 

Odolnost proti deformaci 
 
pružnost ≥ 70 % 
ztráta objemu ≤ 5% 

 
Trvanlivost nepropustnosti vody při 
narušení chemikáliemi 

 
splňuje 

 
Trvanlivost všech mandátových 
vlastností proti stárnutí  

 
změna modulu v tahu při 
100% protažení: ≤ ± 20% 

Odolnost proti působení plamene splňuje  
  

 
Typ a vlastnosti 

 
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguss je elastický, dvousložkový materiál na bázi 
polysulfidu pro utěsňování spár s roztažností až 35 % šířky spáry. Dá se lít a je 
samonivelační. Ve vytvrzeném stavu tvoří studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß elastickou 
izolaci spár s velmi dobrou odolností vůči povětrnosti a stárnutí a vysokou mechanickou 
zatížitelností.  
BORNIT®- Kaltverguss odpovídá normě EN 14 188-2. 
 



 

 
Oblasti použití 

 
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß slouží k utěsňování horizontálních spár v dopravních 
plochách z betonu a v plochách řezaného  asfaltu.  
BORNIT®-Kaltverguß spolehlivě izoluje spáry proti pronikání látek znečišťujících vody do 
půdy.  Zejména se hodí k izolaci spár při stavbě silnic, mostů a tunelů. 
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß je vhodná pro utěsnění spár v půdě nebo v blízkosti 
půdy mezi betonovými stavebními prvky a mezi betonovými prvky a asfaltovými plochami, 
které jsou vystaveny mechanickému zatížení (jízdou a chůzí), chemickému zatížení 
posypovými solemi a pohybům konstrukčních dílů v důsledku teplotních změn. Při použití na 
betonových plochách může být BORNIT®-Kaltverguß vystaven také chemickému zatížení 
palivy.  
Ve spojení se základním nátěrem pro beton, resp. asfalt BORNIT® jako pojivovým základem 
a s odpovídajícím konstrukčním utvořením spáry mohou být trvale vodotěsně utěsněny 
horizontální spáry nejrůznějších stavebních materiálů v pozemním a silničním stavitelství.  
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß (samonivelační) se dá použít až do spádu spáry 
maximálně 3 %. Spáry s větším spádem nebo vertikální spáry by měly být utěsněny pevnou 
spárovou stěrkou BORNIT®-Fugenspachtel. 
Zálivu nelze použít u spár, které leží trvale pod hladinou kapalin (např. u bazénů, 
sedimentačních nádrží), nebo které jsou vystaveny oxidujícím kyselinám nebo louhům, ani u 
spár v zařízeních pro skladování, plnění a manipulaci s látkami znečišťujícími vody a pro 
utěsnění skla. 
 

 
Zpracování 

 
Adhezní plochy izolovaných spár je třeba očistit od nečistot, prachu, mastnot, volných částí, 
zbytků malty a podobných.  
Spáry se k nastavení správné hloubky a pro zamezení přilnutí na třech plochách lepivě 
vyplní napěněným kruhovým materiálem (BORNIT®-Rundschnur) na bázi PE (kulatý PE 
profil s uzavřenými buňkami).  Pokud to není možné, musí se základ spáry zakrýt dělicím 
materiálem (PE fólie, silikonový papír apod.) 
Základy se nanášejí na suchý podklad a musí před nanesením těsnící látky odvětrat. Boky 
spár je třeba  
 

v betonových spárách 
 

ošetřit betonovým základem BORNIT®-Betonprimer.   
Složky A + B se důkladně promísí a základ se rovnoměrně nanese štětcem. Po době 
odvětrání 30 min. až 2 hodin (v závislosti na teplotě) může být nanesen těsnící materiál. 
Základ BORNIT®-Betonprimer by neměl být zcela zaschlý. Uplynulo-li více než 24 hodin, 
je třeba vrstvu základu zdrsnit a nanést nový základ. 
 
 nebo  
 

 
v asfaltových spárách 
 

 
ošetřit asfaltovým základem BORNIT®-Asphaltprimer.  
Asfaltové spáry musí být čerstvě nařezané, protože jinak dochází k problémům s adhezí. 
Složky A + B se důkladně promísí a základ se rovnoměrně nanese štětcem. Po době 
odvětrání 2 až 6 hodin (teplota stavebních dílů >25°C cca. 2 hodiny, < 10°C cca. 6 hodin) 
může být nanesen těsnící materiál. Asfaltový základ by měl být dostatečně proschlý. Je 
třeba dbát na to, aby se na povrchu základu nevytvářel žádný vlhký film v důsledku poklesu 
teploty pod rosný bod. 
 
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß  je balena v různých nádobách odděleně. Složka B se 
přidá ke složce A a za použití křídlové míchačky se smísí, dokud se již neobjevují žádné 
barevné pruhy. Je třeba dbát na to, aby nebyl přimíchán žádný vzduch, aby se zamezilo 
tvorbě bublin. 
Materiál na utěsňování spár se nyní vhodným nástrojem (např. ruční nebo vzduchová 
pistole) zapracuje do spáry. Materiál je samonivelační. Eventuálně vzniklé vzduchové 
bubliny se během doby zpracování odstraní lehkým přetřením povrchu měkkým plochým 
štětcem nebo dřevěným hladítkem. Teplota těsnícího materiálu by měla být před smícháním 
min. + 10 °C. Teplota stavebních dílů nesmí ležet pod + 5 °C a nad 40 °C. Až do plného 
zatížení je nutné dodržet dobu vytvrzení min. 48 hodin při teplotě půdy a materiálu 20 °C. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Technické údaje 

 
Základ materiálu polysulfidový polymer 
Doba zpracování minimálně 2 hodiny (23 °C, 50% VV) 
Vytvrzení cca 24 hodin (23 °C, 50% VV) 
max. přípustná deformace 35 % šířky spáry 
Tvrdost Shore-A cca 15 
Tahové napětí cca 0,2 N/mm² 
Barva černá, šedá 
Konzistence dá se lít, samonivelační  
Spotřeba v závislosti na rozměru spáry 
Skladování v suchu, chladu (pod 25 °C) 
Skladovatelnost v originálně uzavřených nádobách 12 měsíců 
Čištění čistič BORNIT®- PS- Cleaner 
  

 

 
Skladování 

 
Při teplotách pod 25°C v uzavřené originální nádobě skladovatelný 12 měsíců. 
 

 
Zdravotní, pracovní a 
protipožární ochrana 

 
Vyvarujte se styku s očima a pokožkou. Dodržujte ochranné předpisy oborové profesní 
organizace. Dodržujte předpisy pro bezpečnost práce s chemickými látkami. 
 
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: 080409* (Odpadní lepidla a těsnicí materiály 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). 
 

 
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 

 
Studená zálivka BORNIT®-Kaltverguß (dá se lít) složka A+B balené odděleně  
  

2,5 l plechovka ............4 x 2,5 l / karton ................................30 kartonů / paletu 
4,0 l plechovka ...............4 x 4 l / karton ................................18 kartonů / paletu 

10,0 l kbelík ...................................... ..................................30 nádob / paletu 
    

 

  
  
  
  
  


