Auksts, pašlīmējošs bitumena hidroizolācijas materiāls
ruļļos, KSK (Bornithene)
Saskaņā ar aktuālo DIN 18195
Sertifikāts Nr. 1349-CPD-053

Veids un īpašības

Četru soļu sistēma

BORNIthene ir pašlīmējošs, elastīgs, ļoti izturīgs pret saplēšanu un visiem
laika apstākļiem piemērots kaučuka-bitumena materiāls ruļļos, kas
paredzēts ēku izolācijai. Tas sastāv no HDPE-follijas ar polimērbitumena
kārtiņu un atbilst prasībām, saskaņā ar tabulu Nr. 10 (auksts pašlīmējošs
bitumena hidroizolācijas materiāls ruļļos, KSK) no aktuālā DIN 18195.
Izolācijas rullis ir izturīgs pret lietu, uzreiz ir ūdens necaurlaidīgs, pārsedz
plaisas un ar to var strādāt līdz - 5° C. Pārbaudīts „MPA Hannover”,
sertifikāta numurs 1349 – CPD - 053.





Gruntēšana;
Problemātisko zonu iepriekšēja apstrāde;
Piegriešana un virsmas salīmēšana;
Aizsardzības, pret sitieniem, uzlikšana,
membrānu ar filtrējošu audumu;

izmantojot

profilētu
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Pielietošanas vietas

BORNIT-BORNIthene var izmantot darbam ārā un iekštelpās, kā
aizsargkārtu uz vertikālām un horizontālām virsmām pret zemes mitrumu un
ūdeni bez spiediena (DIN 18195 - 4.5 un 5. daļa). To var izmantot izolācijai
pret kapilāri kāpjošu mitrumu un kā ūdens tvaiku aizsardzību zemē zem
klona (piem. pagraba ārsienas, balkoni, terases, jumta lodžijas, mazgājamās
telpas, aizsargmūri, pazemes garāžas).

Svarīga norāde

Celtniecības fāzē starp pamatni un izolāciju nedrīkst iekļūt ūdens! Veicot
līmēšanu rīta stundās, jāņem vērā iespējamā kondensāta veidošanās uz
gruntējuma (īpaši sienas/pamatnes zonā). Šīm virsmām jābūt sausām, jo,
pretējā gadījumā, nenotiks BORNIthene izolācijas materiāla pielīmēšanās.
Pamatne nedrīkst būt klāta ar ledu.
Nestrādāt tiešo saules staros.
Ievērot izmantošanas temperatūras no -5°C līdz +30°C!
Vasarīgās temperatūrās glabāt vēsā vietā. Izņemt no iepakojuma tikai pirms
pašas izmantošanas.
UZMANĪBU - neizmantot kā virskārtu/ pārklājuma kārtu! Materiāls nav
stabils pret UV staru iedarbību.

Tehniskā informācija

Veids - Augsts pašlīmējošs bitumena izolācijas materiāls ruļļos;
Bāze - Bitumens-kaučuks, uz divu kārtu laminētas polietilēna follijas;
Follija - HDPE follija;
Krāsa - Melna;
Apstrādes temperatūra - no -5°C līdz +30°C;
Temperatūras noturība - no -20°C līdz +80°C;
Plaisu pārklāšana - > 5 mm;
Auksta līmēšana pie 0°C - Neatdalās no pamatnes, nav plaisu;
Ugunsizturība - DIN 4102, Būvmateriālu klase B2;
Ūdens caurlaidība - Izpildīta 95 bar, 72 stundas;
Ruļļa platums - 1,05 m;
Ruļļa garums - 14,30 m;
Materiāla biezums - 1,5 mm;
Uzglabāšana - Vēsā un sausā vietā, 6 mēneši;
Darba rīku tīrīšana - Ar BORNIT -Bitumenreiniger
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Izmantošana

Izmantojot, kā arī nosakot izmantošanas iespējas, jāievēro DIN 18196 „Ēku
izolācija”.
Pamatne rūpīgi jāsagatavo tā, lai izolācijas materiāls rullī pilnībā pielīmētos
un nerastos dobās telpas.
Pamatnei jābūt līdzenai, izturīgai pret spiedienu, uzsūcošai un nestspējīgai,
tīrai no ledus, taukiem, mitruma un putekļiem. Javas atlikumi jānotīra, asas
malas jānolīdzina, iekšēji stūri jāizveido kā noapaļoti un šuvēm jābūt pilnībā
aizpildītām. Izolējamās virsmas jāpasargā pret samirkšanu no aizmugures.
Pie apstrādes temperatūras virs +5°C pamatnes tiek apstrādātas ar
BORNIT-Unibit. Pie aukstākām temperatūrām (līdz -5°C) obligāti jāizmanto
BORNIT- Spezialgrund KSK, lai nodrošinātu nepieciešamo izolācijas
materiāla saķeri.
Pirmo pārklājuma kārtu kārtīgi izžāvēt! Pēc izžāvēšanas jāpārbauda saķere,
pielīmējot nelielas BORNIthene loksnītes, tās piespiežot un tad atkal
noplēšot. Ja loksnīti var viegli noplēst un/vai no pamatnes atdalās 50%
gruntējuma, pamatne vēl nav pietiekami nožuvusi un nav pietiekamas KSKmateriāla kārtas saķeres ar pamatni! Šajā gadījumā vēl neturpināt darbu!
Pietiekama izžūšana/ saķere pastāv tikai tad, kad loksnīti var noplēst tikai ar
spēku. Būvniecības fāzes laikā starp pamatni un izolāciju nedrīkst nokļūt
ūdens.
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Sagatavošana

1.
2.

3.

4.

5.

6.

BORNIthene izolācijas materiāls ruļļos jāgriež ar asu nazi
nepieciešamajā izmērā un neizmantotais materiāls atkal jāsarullē.
Visi ārējie un iekšējie stūri jāpastiprina, aplīmējot ar iepriekš
piegrieztām loksnēm apm. 30 cm platumā. Pār izvirzītu ārējo stūri
(piem. pamatnes izvirzītā daļa) materiāls vispirms tiek piegriezts un
pielīmēts trīsstūra un pēc tam četrstūra formā, lai būtu dubulta izolācijas
kārta.
Vispirms līmē apakšējo sienas/pamatnes pieslēguma zonu - apm.1 m
garu gabalu, savienojuma vietas pārklāšanu veic 10 cm platumā no
apakšas uz augšu (sakot no grīdas plāksnes gala virsmas). Pirms
uzklāt nākamo ruļļa materiālu, jānoņem pašlīmējošās malas atdalošā
folija.
Sienu virsmu izolācija tiek veikta no augšas uz leju, ar iepriekš
piegrieztu materiālu. Materiāla garums jāizvēlas tā, lai apakšējā
izolācijas kārta būtu veidota ar pārklājumu 15 cm. Ruļļa sākumā
noņemt aizsargpapīru apm. 50 cm un ar līmējošo pusi uzklāt uz
pamatnes, izlīdzināt un piespiest.
Tālāk aizsargpapīru noņemt pamazām, ar birsti vai lupatu vidū piespiest
materiālu, lai panāktu tūlītēju saķeri un izvairītos no grumbām un gaisa
pūslīšiem.
Pēc tam visu ruļļa gabalu ar gumijas rulli spēcīgi, vienmērīgi norullē.
Pirms nākamās materiāla kārtas uzklāšanas, vienmēr vispirms jānoņem
atdalošā follija no pašlīmējošās malas. Ruļļa gabalu savienojumiem
jāpaklājas 10 cm platumā, šajās vietās materiāls jāizrullē īpaši rūpīgi.
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7.

8.

9.

Augšējā ruļļa mala vertikālām virsmām, kā arī visiem izolācijas
nobeigumiem (ruļļa materiāla nobeigums pamatnes priekšējās virsmas
zonā), cauruļvadu caurvadiem un citiem pieslēgumiem, ir jānošpaktelē
ar BORNIT - Kaltspachtel, lai izvairītos no ūdens nokļūšanas aiz tiem.
Augšējā pieslēguma daļā ruļļa materiāls jānostiprina ar naglām ( 5
gab./m) vai ar līsti.
Izolācijas materiāls pirms būvbedres aizbēršana jāpasargā no
bojājamiem (piem. ar polistirola drenāžas plāksnēm, profilēto
membrānu ar filtrācijas audumu utt.). Horizontālās virsmas jāuzpilda ar
zemi tūlīt pēc špakteles nožūšanas. Vertikālās virsmas jāapsedz uz 2
nedēļām un jāpiespiež. Ar BORNIT-BORNIthene izolētās virsmas
šajā laikā jāsargā no saules stariem.
Iebūvējot papildus siltumizolāciju (starp izolācijas kārtu un profilētās
membrānas kārtu) ) piem., no polistirola cieto putu plāksnēm, tās
pielīmē ar BORNIT-Repabit pie BORNIT-BORNIthene izolācijas
materiāla.

Uzlabāšana

Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem un mitruma.
Apstrādei būtu jānotiek 6 mēnešu laikā pēc preces piegādes pirkšanas
datuma.

Likvidācija

Var utilizēt materiāla atlikumus pēc AVV-ASN: 170302 ( bitumena maisījumi,
izņemot tos, kas atbilst 170301).

Piebilde

Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās
informācijas. Līdz ar to tās vairs nav spēka. Informācija jāsastāda
atbilstoši izmantotās tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu,
ņemiet vērā, ka atkarībā no būvobjekta stāvokļa nepieciešamas
novirzes no atgādnē piedāvātā darba veida. Ja līgumā nav noteikts
nekas cits, visa atgādnē iekļautā informācija nav saistoša un līdz ar to
nesatur nolīgto produkta kvalitāti. Mēs paturam tiesības, izdarīt šajā
atgādnē ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām Jums apskatīt
informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā www.bornit.de.

Piegādes forma

Rullis (platums 1,05m x garums 14,30 m = 15 m2)
15 ruļļi uz paletes
Katrs rullis tiek atsevišķi iepakots kartonā
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