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Alkalmazási területek 

A BORNIT®-S mélyen beszívódó és jó fedőképességű bitumen-oldat. Megvédi a beton-, tégla- és vakolt 

felületeket a talajnedvességtől és alkalmas régi tetők felújításához. Beton-, tégla- és habarcsfelületeken a tapadás 

javítása érdekében BORNIT®-H alapozó alkalmazandó. 

 

A BORNIT®-S jól tapad fára és fémre is. Nem alkalmas expandált és extrudált polisztirol felületeken, valamint 

bitumenes hullámlemezen történő használatra. 

 

Típus és jellemzők 

A BORNIT®-S oldószert tartalmazó, kenhető és szórható, töltőanyagmentes, bitumen-bázisú bevonóanyag, 

amely hidegen feldolgozható. 

 

Előnyök 

• egy rétegben is jó fedőképességű 

• alkalmazása egyszerű, felhasználásra kész 

• számos felhasználási lehetősége következtében széleskörűen alkalmazható 

• jó tapadási tulajdonságokkal bír 

• gazdaságos és költségtakarékos, mert kevés eszközre, anyagra és munkaráfordításra van szükség 

 

Alapfelület 

Az alap száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A laza, sérült beton- és vakolatrészeket, valamint a repedéseket és 

lyukakat előzetesen ki kell javítani. A BORNIT®-S tapad minden szokásos építőipari alapfelületre. Alapozóként 

BORNIT®-H alkalmazandó. 

 

Feldolgozás 

A BORNIT®-S normál hőmérsékleten felmelegítés nélkül feldolgozható. A terméket használat előtt fel kell 

keverni! Az alkalmazási hőmérséklet (a környezeti hőmérséklete és a felület hőmérséklete) nem lehet +5°C 

alatti és +35°C feletti. A téli időszakban feldolgozás előtt szobahőmérsékleten kell tárolni. A BORNIT®-S 

ecsettel, bitumenkenő kefével vagy szóróberendezéssel hordható fel az alapra. Javasolt rétegfelépítés: egy réteg 

BORNIT®-H alapozó és két BORNIT®-S fedőréteg. 

 

Ne használja a terméket zárt térben! 

 

Anyagszükséglet 

Kb. 0,4 liter/m2 rétegenként (javasolt 2 rétegben felhordani) 

 

Termékjellemzők röviden 

 

Típus     bitumenes bevonóanyag 

Alap     bitumen, oldószer 

Oldószer    lakkbenzin 

Szín     fekete 

Sűrűség 20°C-on    0,93-0,95 g/cm3 

Töltőanyag    nincs 

Állag     közepesen viszkózus 

Felhordás    hengerrel, kefével stb. 

Tisztítás     BORNIT® MultiClean 

Anyaghőmérséklet a feldolgozás során min. +5°C, legfeljebb +35°C, de nem fagyérzékeny! 

Tárolás     Közvetlen napfénytől védve tárolandó. A termék nem fagyérzékeny! 

Tárolási idő    Eredeti, bontatlan csomagolásban 18 hónap. 

ADR veszélyességi osztály  gyúlékony, folyékony anyag (Flam.Liq.3) 

Üzemi biztonságról szóló rendelet szerint gyúlékony 

GISBAU termékkód   BBP 30 

VOC tartalom    < 260 g/l 
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BORNIT® 

AZ ERŐ ÖSSZEKÖT 

 

 

Rendszertermékek 

BORNIT®-H 

 

 

Tárolás 

Eredeti, bontatlan csomagolásban 18 hónapig tárolható. A termék nem fagyérzékeny! 

 

 

Egészség-, munka- és tűzvédelem 

A kezeléssel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos tájékoztatás az aktuális biztonsági adatlapon található.  

 

 

Szállítási kiszerelés 

5 literes vödör   75 darab/raklap 

25 literes hobok   18 darab/raklap 

 

 

Hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatás 

A göngyöleg újrahasznosítása csak teljesen üres állapotban lehetséges. Az anyagmaradékok az EWC-kód: 08 04 

09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, kötőanyagok hulladéka) szerint 

ártalmatlaníthatók. 

 

 

Megjegyzés 

A jelen adatlap a termékről kiadott minden korábbi műszaki információ helyébe lép, így azok érvényüket 

vesztik. Az adatokat az alkalmazástechnika legújabb állása szerint állítottuk össze. Kérjük, vegye azonban 

figyelembe, hogy az építmény állapotától függően az adatlapban ajánlottól eltérő alkalmazási mód lehet 

szükséges. Amennyiben egyedi szerződésben nem történik ettől eltérő megállapodás, az adatlapban foglalt 

információk nem kötelező érvényűek, így nem minősülnek meghatározott terméktulajdonságnak. Fenntartjuk a 

jogot a jelen adatlapban foglalt információk mindenkori módosítására! Javasoljuk, hogy az esetleges 

változásokról tájékozódjon honlapunkon a www.bornit.de címen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  ·   

Reichenbacher Straße 117 · 08056 Zwickau  ·  Telefon: +49 375 27 95 - 0   

www.bornit.de  ·  info@bornit.de 

 

Forgalmazó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.  

1097 Budapest, Tagló u. 11-13  

Telefon: +36 1 215-0446 

www.kemikalrt.hu    info@kemikalrt.hu 

 

Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 201-199 
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