BORNIT®BitumenTopUV
Oldószermentes, latex tartalmú bitumenes bevonat

Termékismertető, kelt: 2018. június 29.
®

Általános leírás

A BORNIT -Bitumen TopUV egy univerzálisan használható, oldószermentes, latex tartalmú
bitumenemulzió.
®
A BORNIT -Bitumen TopUV hígítás nélkül használható a különböző építőipari felületeken,
védőbevonatként.
A termék felhordható kefével, hengerrel vagy levegő nélküli szórópisztollyal.

Felhasználási területek

A BORNIT -Bitumen TopUV nedvesség elleni bevonatként használható betonhoz,
®
faszerkezeti elemekhez, vakolathoz és falazó elemekhez. Ezen kívül a BORNIT -Bitumen
TopUV alkalmazható még nedvesség elleni védelemként a földdel érintkező beton
épületelemeknél (aknák, csatornák stb.).
®
A BORNIT -Bitumen TopUV védőbevonatként alkalmazható a tetőszerkezetnél, a bitumenes
és ásványi tetőfedő elemek cseréjénél és javításánál. A tetőn való alkalmazáskor különösen
fontos, hogy a tető legalább 3° (fok) lejtéssel rendelkezzen, hogy ne álljon meg rajta a víz.
Bitumenes hullámlemezhez nem alkalmas.

®

A termék előnyei

könnyen kezelhető, mivel használatra kész
univerzálisan bevethető, mivel számos felhasználási módja van
oldószermentes, környezetkímélő
gazdaságos és költségcsökkentő, mivel alacsony az eszköz-, anyag- és munkaigénye

Műszaki jellemzők

Jellemzés
Összetétel
Oldószer
Szín
Sűrűség
Konzisztencia
Felhordás
Szárazanyagtartalom
Felhasználási hőmérséklet
tartomány
Tárolás
Tárolhatóság
Tisztítás
Hígító
Foglalkozási expozíciós
határértékkel rendelkező
összetevő
Veszélyességi osztályozás az
1272/2008/EK rendelet vagy
ADR szerint
GISBAU-termékkód
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latex tartalmú bitumenemulzió
Bitumenemulzió, latex
Víz
Fekete- barna
1,05 g/cm³
sűrűn folyó
Kefe, henger, szórásos eljárás
Min. 55%
+ 5°C és +30 °C között
temperált körülmények, +2°C alá ne csökkenjen a
hőmérséklet - Fagyveszélyes!
Eredeti zárt göngyölegben 12 hónap.
®
Friss állapotban vízzel, száradás után BORNIT ®
Bitumenreiniger vagy BORNIT - MultiClean
tisztítószerrel, vagy lakkbenzinnel.
Víz
Nincs
Nincs

BBP 10

Alapfelület

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, valamint olaj- és zsírmentes. Az alapfelület lehet enyhén
nedves, de vizes nem.

Felhasználás

A BORNIT -Bitumen TopUV felhasználásra kész.
Legalább 2 rétegben ajánlott felhordani. A második réteg felhordása, csak az első réteg
megfelelő száradása után történhet.

®

A felhordás benedvesített kefével ill. hengerrel vagy levegő nélküli szórópisztollyal történik.
Az alkalmazott felhordóeszközt használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. A megszáradt
®
®
terméket BORNIT Bitumenreiniger vagy BORNIT MultiClean vagy lakkbenzin segítségével
lehet eltávolítani.
®

A BORNIT -Bitumen TopUV kizárólag száraz időjárásnál hordható fel, fagy vagy eső ill. eső
lehetősége esetén semmiképpen sem javasolt.
Fajlagos anyagszükséglet

kb. 0,30 l / m² rétegenként

Tárolás

Eredeti zárt göngyölegben 12 hónapig tárolható. Védje a fagytól!

Ártalmatlanítás

Csak a maradéktól megtisztított göngyöleget adja le újrahasznosításra. Az anyagmaradékot
az EWC-kód alapján: 08 04 10 (Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08
04 09*-től.) lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzés

Ez a termékismertető helyettesít minden korábbi technikai információt a termékről, melyek a
továbbiakban nem érvényesek. A termékismertetőt a legújabb felhasználási technikák alapján
állítottuk össze. Kérjük vegyék figyelembe, hogy az épület állapotától függően a
termékismertetőben-leírtaktól szükség-szerint el lehet térni. A leírásban szereplő információk
kötelezettség nélküliek és nem tüntetnek fel semmilyen termék minőséget. A termékismertetőt
a jelenlegi ismereteink alapján, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez azonban nem
jelent biztosítékot az adatok teljeskörűségére. A felhasználónak saját magának kell
meggyőződnie arról, a mindenkori felhasználás előtt, hogy az adatok helyesek és
teljeskörűek. Ajánljuk, hogy az esetleges változásokról tájékozódjon honlapunkon, a
www.kemikalrt.hu honlapcímen.

Kiszerelések

5 l vödör
25 l hobok

60 db / raklap
18 db / raklap
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