Easy-Primer FB
Speciāls gruntējums un līme Bornit Fugenband FB (šuvju lentai)

Veids un īpašības

BORNIT-Easy-Primer FB ir izsmidzināma, šķīdinātāju saturoša polimēra
plastmasa, kas apvieno gruntējuma produkta un līmes īpašības. Ar
speciālu aerosola balonu, ar 3-pakāpju augšēju ventili, bez grūtībām var
gruntēt visas šuvju malas pieslēgumam asfalta segumā un vienlaikus
uzklāt līmes kārtu, tādējādi BORNIT-šuvju lentu bez karsēšanas un bez
papildus darba rīkiem var pielīmēt pie pieslēguma šuves. BORNIT EasyPrimer FB ir laba saķere uz katras virsmas, ātri žūst un tam ir lieliska
adhēzija.

Pielietošanas vietas

BORNIT- Easy-Primer FB tiek izmantots gruntēšanai un BORNIT-šuvju
lentu pagaidu pielīmēšanai asfalta ceļu būvē.

Priekšrocības

Gruntējums un līme vienā produktā;
Šuvju lenta uzliekama bez karsēšanas;
Vienkārša rīkošanās bez papildus darba rīkiem, tādiem kā ota vai rullis;
Ekonomisks;
Ļoti laba saķere un adhēzija;

Tehniskie dati

Veids – līmviela, aerosols, satur šķīdinātāju;
Bāze – sintētisks kaučuks un ogļūdeņraža sveķi;
Krāsa – gaiši bēša;
Blīvums pie 20°C – 0,7 g/cm3;
Konsistence – izsmidzināms;
Uzklāšana – aerosola balons, izsmidzina tikai uz leju;
Apstrādes temperatūra – min. +5°C;
Uzglabāšana – Oriģinālā iepakojumā min. 12
aizdegšanās avotu tuvumā;

Apstrādāšana

mēnešus.

Neturēt

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez taukiem. Vaļīgas daļiņas pirms
uzklāšanas jānotīra no gruntējuma. Mitras malas izžāvēt ar karstu gaisu.
Balonu pirms apstrāde apm. 1 min. pamatīgi sakratīt. BORNIT-EasyPrimer FB izsmidzina, piespiežot izsmidzināšanas ventili apm. 10 cm
attālumā vienmērīgi uz šuves malām. Kārtas biezums tiek noteikts ar 3virzienu ventili (noregulēšana high-middel-low). Izsmidzināt tikai uz leju! Ja
ventilis tiek turēts uz augšu,
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iznāk tikai gāze! Tā rezultātā balons nav pilnīgi tukšs. Šuvju lentas
uzlīmēšana var tikt veikta pēc īsa vēdināšanas laika (apm. 3-5 minūtes).
Sprausla pēc lietošanas jāizpūš tukša, balonu turot uz augšu.

Patēriņš

Balona satura pietiek apm. 40 m šuvju malām.

Uzglabāšana

BORNIT-Easy-Primer FB var tikt uzglabāts apm. 12 mēnešus. Produkts ir
noturīgs pret salu. Sargāt no tiešas saules iedarbības un neturēt pie
aizdegšanās avotiem.

Veselības, darba un
ugunsdrošība

Neturēt pārtikas līdzekļu tuvumā; darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt;
ievērot elementāras higiēnas prasības;
Izvairīties no tvaiku un aerosola ieelpošanas;
Augsta aizdegšanās spēja saskaņā ar Betr.-SchV; sargāt no saules
starojuma un temperatūras virs 50°C;
Neizmantot slēgtās telpās;
Riski:
R 12
R 43
R 52/53

Likvidācija

R 67

Ātri aizdegas
Kontaktā ar ādu iespējams jūtīgums
Kaitīgs ūdens organismiem, ūdeņos ilglaicīgi var būt kaitīga
ietekme
Tvaiki var izraisīt miegainību un apjukumu

Drošība:
S-1/2
S 23
S 24
S 35
S 37
S 51

Uzglabāt aizvērtā veidā bērniem nepieejamā vietā
Aerosolu neieelpot
Izvairīties no kontakta ar ādu
Atkritumus un traukus izmest atkritumos drošā veidā
Valkāt piemērots aizsargcimdus
Izmantot tikai labi vēdināmās telpās

Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 160505 ATKRITUMU, KAS NAV MINĒTI
CITUR SARAKSTĀ; (gāzes spiediena traukos un izlietotas ķimikālijas; gāzes
balonā zem spiediena, izņemot tās, kas norādītas 16 05 4)
un netīrus iepakojumus drīkst izmest pēc AVV-ASN: 150110* (iepakojumi,
kas satur bīstamo vielu atlikumus vai piesārņoti ar bīstamām vielām) .
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Piegādes forma

400 ml aerosola balons… 12 balonu kastē …………15 kastes uz paletes

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
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