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Profdicht Hybrid 2K
Reaktīvs ātri žūstošs blīvējums
uz minerālu un bitumena bāzes

Saudzē apkārtējo vidi
Bez šķīdinātāja

Tehniskās atgādnes  datums: 2016. gada 27. jūlijs

CE-apzīmējums CЄ
1023 / 1508

BORTNOT –Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Strasse 117

D-98956 Zwickau
2014

10360/2016
EN 15814:2011+A2:2014

Plastmasas modificēts biezs bitumena blīvējums
būvelementu blīvēšanai, kuriem ir saskare ar zemi

PMB – CB2W2B-C2B
Ūdens necaurlaidība W2B
Plaisu pārklāšanas spēja CB2
Noturība pret ūdeni nokārtots
Lokanība pie zemām temperatūrām nokārtots
Izmēru stabilitāte pie augstām temperatūrām nokārtots
Uzvedība ugunsgrēka laikā Klase E

Spiedes izturība C2B
Ūdensnecaurlaidības noturība
un uzvedība ugunsgrēka laika

izpildīts

Veids un īpašības BORNIT -Profidicht Hybrid 2K ir elastīgs 2 komponenšu, ātri žūstošs
reaktīvs blīvējums uz bitumena-polimēra- speciālas saistvielas bāzes un
vienas minerālās komponentes.

Produkts nesatur šķīdinātājus un ir saudzīgs pret apkārtējo vidi.
Komponenšu ķīmiskā reakcija pēc sajaukšanas panāk ātru izturību pret
lietu un ļoti ātru žūšanas procesu. BORNIT - Profidicht Hybrid 2K ir
attiecīgi ir pozitīvas plastmasas modificēta bitumena seguma (KMB) un
plaisas pārklājošu, minerālu blīvēšanas saistvielu kombinācija, kura
optimizēta, izmantojot bitumenu.

Blīvējums ir elastīgs, pārklāj plaisas un ir spiedienizturīgs. Pateicoties
savam bitumena saturam, BORNIT - Profidicht Hybrid 2K ir ļoti
stabils un hidrofobs kontaktā ar ūdeni un ķīmiski izturīgs pret visā
dabiskajā augsnē esošajām agresīvajām vielām.
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BORNIT - Profidicht Hybrid 2K atbilst prasībām attiecībā uz
blīvējumiem saskaņā ar DIN 18195, 4. 5., 6. daļu.

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai
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BORNIT logotips

Izmantošanas jomas BORNIT - Profidicht Hybrid 2K izmanto ātrai būves elementu un pagrabu
blīvēšanai jaunbūvēs un sanācijai, un to var izmantot kā daļās, kurām ir saskare ar
zemi, tā arī ēku cokola daļā.
BORNIT - Profidicht Hybrid 2K kalpo ēku ilgi kalpojošu, ļoti elastīgu ārējo
blīvējumu izgatavošanai ar špakteles vai izsmidzināšanas metodi. Produkts
piemērots izmantošanai kā uz horizontālām, tā arī vertikālām virsmām.
BORNIT - Profidicht Hybrid 2K var tikt izmantots arī kā strapblīvējums (zem
klona) grīdas plāksnēm, balkoniem un terasēm, kā arī pieliekama līme pa perimetru
izliktajām izolācijas plāksnēm uz bitumena un minerālajām pamatnēm.
BORNIT - Profidicht Hybrid 2K ir laba saķere ar pietiekamu izturību uz visām
sausām un nedaudz mitrām minerālām pamatnēm, kā arī bitumenu saturošām
pamatnēm (piem., vecās aukstās un karstās krāsas vai bieza slāņa pārklājumiem.

Produkta priekšrocības  ātra izturība pret lietu (apm. pēc 2-3 stundām)
 ļoti ātra, plaša no laika apstākļiem neatkarīga pilnīga izžūšana, jau pēc 24

stundām var mehāniski noslogot
 tādējādi ātrāka būvbedres uzpildīšana, kā arī īsāks dīkstāves laiks
 vienreizēja hibrīda materiāla struktūra no bitumena-polimēra-kompleksa

ar speciālie minerāliem dod iespēju veidot plānas kārtas un pamākt
augstāko ražīgumu arī bez pastiprinājuma ievietošanas

 izmantojams kā tajā daļā, kurai ir saskare ar zemi, tā arī cokola daļā
 ļoti laba saķere ar pamatni uz visām nestsspējīgām celtniecībā esošajām

pamatnēm
 aukstumā elastīgs, blīvs pret ūdens spiedienu, pārklāj plaisas, izturīgs pret

novecošanos un UV starojumu
 ļoti minimālas kārtas blīvuma zudums, augsta spiedes izturība
 var apstrādāt ar dispersijas krāsām vai apmetumu
 kā uzliekama līme perimetrā liekamajām izolācijas plāksnēm uz

minerālam vai bitumenu saturošām pamatnēm
 piegādes iepakojumu var izmantot sajaukšanai, abas komponentes

iepakotas katra sava piegādes iepakojumā
 bez šķīdinātājiem, apkārtējo vidi saudzējoša 2 komponenšu sistēma ar

optisku izžūšanas kontroli
Produkta dati
saīsinātā formā

Veids Divu komponenšu bitumena reaktīvs blīvējums
Bāze Bitumena-polimēra komplekss, speciālas pildvielas un

piedevas ar reakcijas pulveri
Šķīdinātājs nav
Krāsa svaigs: pelēkzils/izžuvis: antracīts
Izmantošanas laiks apm.45 min.
Biezs gatavs maisījums apm.1,2 g/cm3

Izturība pret lietu pēc 2-3 stundām
Konsistence pastveida, izsmērējams, arī ar špakteli
Uzklāšana ota, ķelle, izsmidzināšanas ierīce
Ūdens tvaiku difūzijas
koeficients

 =9700

Spiediena slodze 0,9 MN/m2
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Žūšana apm.24stundas (atkarībā no temperatūras, gaisa
mitruma, pamatnes un uzklātas mitrās kārtas biezuma
žūšanas laiks var pagarināties vai saīsināties)

Apstrādes temperatūra apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt
zemāka par +5°C un augstāka par +25°C

Uzglabāšana Obligāti vietā, kur nav sala!
Uzglabāšanas termiņš Oriģinālā slēgtā iepakojumā 6 mēnesī
Tīrīšana Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējuša stāvokli

mehāniski un ar bitumena tīrītāju
Veselībai kaitīgas vielas
atbilstoši rīkojumam par darba
materiāliem:

Pulverveida komponente satur cementu un tiek
pieskaitīta pie kairinošām (skatīt drošības datu lapu_

Bīstamības klase pēc VbF nav
GIBAU-produkta kods BBP 10

Visi norādītie laiki attiecas uz normēto klimatu 23°C un 50% relatīvā gaisa
mitruma!

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai

Pamatne Pamatnei jābūt brīvai no vaļējām daļiņām, stāvoša ūdens, ledus, sniega,
Piemērotas pamatnes ir minerālas pamatnes, betons ar blīvu struktūru,
apmetums PII un III, mūris ar aizpildītām šuvēm, cementa klons, visu
nestspējīgi bitumenu saturoši blīvējumi.
Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar DIN 18195/3. Pamatnei jābūt cietai,
tīrai, nestspējīgai un nesasalstošai. Brīvai no taukiem, krāsām, cementa piena
kārtām, atdalošiem materiāliem, saķepušām kārtām, grants  sakopojumiem
un vaļīgām daļiņām. Stāvošs ūdens ir jānotīra. Par 5 mm lielāki padziļinājumi
vai izlūzumi jāaiztaisa ar BORNIT-Sperrmörtel. Vaļējās savienojuma
šuves, virsmas profili, nelīdzenumi uz akmeņiem (piem., apmetuma rievas
ķieģeļiem vai smagiem betonīta blokiem) jālikvidē. Bojātās vietas mazākas
par 5 mm, kā arī poras pamatnē var aizvērt ar BORNIT - Profidicht Hybrid
2K. Noapaļotas vieta starp sienu un grīdu un grīdas-sienu savienojumi
jāizveido ar BORNIT-Sperrmörtel 5 cm rādiusā. Minerālas, uzsūcošas un
ar smiltīm notīrītas pamatnes jāgruntē ar BORNIT-Haftemulsion
(atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:1). Pēc gruntējuma nožūšanas notiek gruntēšana ar
izlīdzinošu masu, tā veicama saskaņā ar DIB 18195 un īpaši minerālām
pamatnēm tā nepieciešama, lai izvairītos no pūslīšu veidošanās.
Svarīgi:    Blīvējumus būvniecības fāzē var bojāt ūdens, kurš iedarbojas uz

tā aizmugures daļu. Principā ir jārūpējas par to, lai pārklājumu
saķeres pusē nesabojātu ūdens, kurš uz to iedarbojas.

Apstrādāšana BORNIT - Profidicht Hybrid 2K izmantošanas laikā principā jāievēro
aktuālā DIN 18195, 1. līdz 10.daļa, kā arī „Direktīvas blīvējumu plānošanai
un izveidei būves daļām ar plastmasas modificētiem bitumena bieziem
pārsegumiem, kuriem ir kontakts ar zemi, stāvoklis uz 2010.gada maiju
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(KMB-Richtlinie). Izmantošana ir atkarīga no attiecīgā celtniecības
objekta ūdens noslodzes. Tāpēc jāseko tam lai plānotājs pirms darbu
sākuma viennozīmīgi norādīto esošo slodzes situāciju.
Izmantošana nedrīkst notikt pie apkārtējās vides un pamatnes temperatūras
zem +5°C vai virs +35°C un uz virsmām, kurās ir intensīva saules
starojuma iedarbībā. Abas komponentes piegādes iepakojumā ir iesaiņotas
atsevišķi. Piegādes iepakojumu var izmantot kā trauku sajaukšanai.
Sajaukšanas attiecība starp šķidro un pulvera komponenti sastāda 12,5 kg
šķidrās komponentes uz 11,5 kg pulvera komponentes (1,09: 1 svara
daļas). Vispirms visu šķidro komponentei (spainī) ielej sajaušanas
iepakojumā. Pēc tam pievieno pulvera komponenti no plastmasas maisiņa
un minimums 2-3 minūtes maisa. Izmantošanas laiks sastāda apm. 45
minūtes. Virsmas noblīvēšanai gatavs sajaukts materiāls ar ķelli jāuzklāj
uz pamatnes. BORNIT - Profidicht Hybrid 2K uzklāj minimums 2
piegājienos. 2. kārta (iespējama 3.kārta)  tiek uzklāta, līdzko esošā kārta
vairs nevar tikt sabojāta. Lai panāktu blīvējumu izžūšanu bez sprieguma
rašanās, uzklātais materiāls vienā piegājienā nedrīkst būt biezāks par 3 mm
mitrā kārtā. Pamatnēm ar plaisāšanas risku un savienojumiem jāiestrādā
BORNIT - Glasgittergewebe (stikla šķiedras audums). Lai iegūtu īpaši
gludu virsmu, izberzēt mitru materiālu, tādu kā apmetums. Minimālais
sausās kārtas biezums atkarīgs no slodzes un tam lietošanas apgabalā jābūt
minimums 2 mm. Pilnīgas sacietēšanas laiks atkarībā no laika apstākļiem
sastāda apmēram 24 stundas. Šajā laikā svaigā kārta jāsargā no lietus,
intensīva saules starojuma, citās ūdens noslodzes un sala. Īpaši jāņem vērā
kārtībai atbilstoša blīvējuma izveide  šuvju, pieslēgumu un atdalījumu, kā
arī  atveru izveides vietās. Saskaņā ar DIN 18195 blīvējuma kārta jāsargā
no mehāniskās noslodzes, pirms būvbedre tiek aizpildīta ar piemērotu
materiālu, Piemērota aizsargkārta ir piem., polistirola cieto putu plāksnes,
profilēta plastmasas membrāna ar slīdošu plēvi un neaustu filtra audumu,
kā arī termiski vai ar bitumenu savienotas drenāžas plāksnes.

Norāde uz līgumtiesībām Izmantojot BORNIT - Profidicht Hybrid 2K jāievēro aktuālā DIN
18195 – Būvju blīvēšana, 1.-10.daļa

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai

Patēriņš  noslodzes gadījumos augsnes mitrus/ ūdens, kurš sūcas cauri, bet
neuzkrājas (DIN 18195-4), kā arī ūdens bez spiediena. Mērena slodze
(DIN 18195-5):

apm. 3,5 kg uz m2  mitrās kārtas biezums
 sausās kārtas biezums

3,5 mm
3,10 mm
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 noslodzes gadījumiem ūdenim, kurš sūcas cauri un uzkrājas (DON
1819506) /  ūdens ar spiedienu (gruntsūdens, iegrimšanas dziļums> 3m):

apm. 4,5 kg uz m2  mitrās kārtas biezums
 sausās kārtas biezums

4,5 mm
4,0 mm

Izolācijas plākšņu salīmēšana: apm. 1,5 kg/m2

Kārtu biezuma kontrole saskaņā ar aktuālo DIN 18195, 3. Daļu izpildes objektā jābūt kārtas
biezuma kontrolei svaigā stāvoklī (mitrām kārtām), kā arī
atkārtotai pārbaudei sausā stāvoklī vienam, būvbedrē izvietotam atsauces

paraugam (piem., ķieģelis).
Blīvējumiem saskaņā ar DIN 18196 5. un 6. daļu šo pārbaužu rezultāti

ir jādokumentē.

Slodzes gadījums saskaņā ar DIN 18196 4. un 5. daļu: minimālais sausās kārtas biezums: 3 mm
Slodzes gadījums saskaņā ar DIN 18196 6. daļu: minimālais sausās kārtas biezums: 4 mm

Uzglabāšana Produkts uzglabājams vēsā vietā, kurā nav sala. Uzglabāšanas termiņš
oriģinālā slēgtā iepakojumā 6 mēneši

Veselības, darba un BORNIT - Profidicht Hybrid 2K satur cementu un reaģē sārmaini,
Ugunsdrošība tāpēc jāsargā ādu un  acis. Kontakta gadījumā rūpīgi izskalot ar ūdeni un

nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta.
Pirms lietošanas ievērto norādījumus produkta drošības datu lapā!

Izmešana atkritumos Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotos iepakojumus.
Materiāla atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 080419 (līmes un
blīvēšanas masas atkritumi, izņemto tos, kuri norādīti 08040);
Pulvera komponentes jāizmet atkritumos saskaņā ar AVV-ASN: 170101
(betons).

Piezīmes 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 formas Kombinēts iepakojums 24 kg skārta kaste 18 iepakojumi uz paletes
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A komponente 11,5 kg PE-maiss(pulveris)
B komponente 12,5 kg spainis (šķidrums)

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai


