Fundamentflex 2K
Ļoti elastīga, ar polistirolu uzpildīta, ar plastmasu uzlabota, 2 komponentu
bitumena biezas kārtas masa.
Saudzīga pret apkārtējo vidi
Bez šķīdinātājiem
Saskaņā ar aktuālo DIN 18 195
Ar vispārējo būvuzraudzības pārbaudes apliecību

Veids un īpašības

BORNIT - Fundamentflex 2K ir 2 komponentu, ar polistirolu pildīts un ar
plastmasu uzlabots bitumena biezais pārklājums (KMB). Produktā nav
šķīdinātāja un tas ir saudzīgs pret apkārtējo vidi, BORNIT Fundamentflex 2K sastāv no bitumena emulsijas un reakcijas pulvera. Šo
komponentu ķīmiskā reakcija pēc sajaukšanas nodrošina ātru pretestību
pret lietu un paātrina izžūšanas procesu. Pēc izžūšanas veidojas ciets, bet
ļoti elastīgas pamata pārklājums. Sajauktais pastveida materiāls dod
iespēju uzklāt biezas kārtas vienā darba kārtā.
Pārklājums ir ļoti elastīgs, pārklāj plaisas un ir izturīgs pret visām,
dabīgajās grīdās esošajām, agresīvajām vielām.
BORNIT - Fundamentflex 2K ir pārbaudīts saskaņā ar DIN 18195 4., 5.
un 6. daļu uz attiecīgajiem spēkā esošajiem „Pārbaudes principiem
būvuzraudzības pārbaudes apliecību izsniegšanai… bitumena biezas
kārtas pārklājumiem”.
Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecība Nr. : P-2001-4-433/01

Pielietošanas vietas

Priekšrocības

BORNIT - Fundamentflex 2K ir ilgi kalpojoša, ļoti elastīga ēku ārējā
hidroizolācija, ko var uzklāt ar špakteli vai izsmidzinot. Produkts piemērots
izmantošanai horizontālām un vertikālām virsmām.
BORNIT - Fundamentflex 2K var tikt izmantots arī kā starpizolācija (zem
klona) grīdas plāksnēm, balkoniem un terasēm, kā arī cieto putu izolācijas
plākšņu pielīmēšanai bitumenu saturošām un minerālām pamatnēm.
BORNIT - Fundamentflex 2K ir laba saķere ar visām sausām un nedaudz
mitrām minerālām pamatnēm, kā arī bitumenu saturošām pamatnēm ar
pietiekamu cietību (piem., visi aukstie un karstie krāsojumi vai biezas
kārtas pārklājumi).





viegli strādāt ar špakteli
var izsmidzināt ar piemērotu ierīci
ļoti elastīgs, pateicoties augstvērtīgajam uzlabojumam ar polistirolu
un plastmasu
ātri žūstošs (arī sliktos laika apstākļos), pēc īsa laika lietus noturīgs
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Tehniskie dati

pēc ilgstošas nožūšanas noturīgs pret ūdens spiedienu un pārklāj
plaisas
mūrim, ar pilnībā aizpildītām šuvēm, nav nepieciešama apmetuma
kārta
nav šuvju kā follijas vai paklāju gadījumā
pielīmē izolācijas plāksnes uz betona, mūra un sacietējušas biezās
pārklājuma kārtas
apkārtējo vidi saudzējoša 2 komponenšu sistēma, jo nav šķīdinātāju

Veids - Bitumenu saturoša, divu komponenšu biezas kārtas masa;
Bāze - Ar polistirolu uzpildīta un plastmasu uzlabota bitumena emulsija,
reakcijas pulveris;
Šķīdinātājs – Nav;
Krāsa – Melna;
Sagatavošanas laiks - Pie 20°C apm. 1,5 stundas;
Biezums ar polistirolu uzpildīta lateksa emulsija - Apm. 0,65 g/cm3;
Biezums, rekcijas pulveris - Apm. 1.40 g/cm3;
Biezums maisījumā - Apm. 0.72 g/cm3;
Siltumizturība - 100°C pēc ABI un DIN 52 123;
Konsistence - Pastveida, var strādāt ar špahteli;
Uzklāšana - Ar izlīdzinošu ķelli un/vai uzsmidzināšanas ierīci;
Ūdens necaurlaidība - Ūdens necaurlaidīgs saskaņā ar sprauslas spiediena
pārbaudi pēc DIN 52 123;
Pilnīgas sacietēšanas laiks - 2 līdz vairākas dienas atkarībā no gaisa
mitruma, temperatūras, kārtas biezuma un pamatnes;
Apstrādes temperatūra (apkārtējā vide un pamatne) - ne zemākā par +5°C un
ne augstākā par +35°C;
Uzglabāšana – Nedrīkst ļaut sasalt!
Uzglabāšanas termiņš - Uzglabāšanas termiņš;
Iesp. kārtas biezums – Līdz 8 mm;
Tīrīšana - Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī ar BORNITBitumenreiniger (bitumena tīrītāju);
Veselībai kaitīgās vielas – Nav;
Bīstamības klase pēc VbF – Nav;
GISBAU-produktu kods - BBP 10;
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Pamatne

1. solis: Pamatnei jābūt bez atskabargām vai asiem nelīdzenumiem, jāattīra
no visām kustīgajām daļiņām (putekļiem, zemes utt.);
2. solis: Slikti aizvērti vai neaizvērti padziļinājumi, tādi kā darba šuves mūrī,
javas maisiņi vai plaisas, kas lielākas par 5 mm jāaizver ar piemērotu javu.
Mūrim, ar pilnībā aizvērtām šuvēm, nav nepieciešama apmetuma kārta.
Bojātās vietas, kas mazākas par 5mm, kā arī poras, pamatnē var aizvērt ar
zobainu špakteli un ar biezu bitumena pārklājuma kārtu. Īpaši betona
virsmām ir ieteicama špaktelēšana ar zobaino špakteli, lai izvairītos no
pūslīšu veidošanās;
3. solis: Jārūpējas par to, lai pamatne būtu cieta, bez putekļiem un bez
atdalošām vielām. Pamatnei jābūt uzsūcošai. Tā drīkst būt nedaudz mitra,
bet ne slapja.
4. solis: Pirms materiāla iestrādes, uz pamatnes tiek uzklāts BORNITFundamentgrund vai BORNIT-Unibit (1:2 atšķaidīts ar ūdeni). Smilšainu
pamatņu nostiprināšanai, ieteicams gruntēt ar BORNIT-Verkieseler.
Svarīgi: Bitumena biezā pārklājuma kārta, tā iestrādes un žūšanas laikā, var
tikt bojāta ar ūdens spiedienu, tāpēc jārūpējas par to, lai pārklājumu (saķeres
pusē) nesabojātu ūdens. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto starpizolācija
no minerālas izolācijas masas (piem. BORNIT-Dichtungsschlämme,
BORNIT-Elastikschlämme ), kuru no pamatnes nevar dabūt nost ar ūdens
spiedienu.

Apstrāde

Strādājot ar BORNIT-Fundamentflex 2K ir jāievēro DIN 18195, 1. līdz 6.
daļai, kā arī „Direktīva par izolācijas plānošanu un izveidi būvdetaļām, kam ir
saskare ar zemi, ar plastmasas modificētu bitumena biezo pārklājumu”. KMB
izmantošana ir atkarīga no attiecīgās ūdens noslodzes pie būvobjekta, tāpēc
jāseko tam, lai projektētājs pirms darbu uzsākšanas viennozīmīgi uzrādītu
esošo noslodzi.
BORNIT-Fundamentflex 2K ir gatavs izmantošanai pēc abu komponentu
sajaukšanas un to uzklāj ar zobaino špakteli vai piemērotu uzsmidzināšanas
ierīci uz sagatavotās pamatnes. Nav iespējams izmantot tikai bitumena
komponentu, nepiejaucot tam reakcijas pulveri!
Pirms materiāla iestrādes, emulsiju nedaudz sajauc ar lēni strādājošu
mehānisko maisītāju, līdz tā izšķīst. Tad seko pulvera pievienošana pa
porcijām. Abas sastāvdaļas intensīvi sajauc ar maisītāju, līdz rodas
homogēna masa bez gabaliņiem (jaukšanas laiks apm. 2 līdz 3 minūtes). A
komponents un B komponents jāsaskaņo pēc daudzuma. Izmantošanas
laiks pie materiāla temperatūras 20°C ir apm. 1,5 h. Pie augstām vasaras
temperatūrām izmantošnas laiks samazinās. BORNIT-Fundamentflex 2K
nedrīkst izmantot sala laikā un ja gaidāms lietus. Produktu var izmantot tikai
tad, ja izmantošanas temperatūra (apkārtējās vides un pamatnes
temperatūra) nav zemāka par +5°C. un nav augstāka par +35°C.
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Pārklājuma uzklāšana notiek saskaņā ar DIN 18195, 3., 4. un 5, daļu, kā arī
„Direktīvu … bitumena biezais pārklājums” divos darba etapos.
Veicot izolāciju pret augsnes mitrumu un iesūcošos, neuzkrājošos ūdeni (DIN
18195-4) kārtas var klāt svaigu uz svaigas. Izolācijām saskaņā ar DIN 18195,
5. un 6. daļu pirmajai izolācijas kārtai, pirms otrās kārtas uzklāšanas, jābūt tik
izžuvušai, lai to nevarētu sabojāt ar otrās kārtas uzklāšanu. Izolācijai pret
uzkrājošos iesūcošos ūdeni un gruntsūdeni (DIN 18195, 6. daļa) pēc pirmā
darba etapa visai virsmai jāiestrādā pastiprinoša ieklājama kārta (BORNITGlasgittergewebe [stikla šķiedras režģa audums]). Īpaša uzmanība jāpievērš
izolācijas veikšanai šuvju, pieslēgumu un atdalījumu, kā arī plaisu zonās.
Saskaņā ar DIN 18195, grīdas un sienu savienojumi, pirms virsmas
izolācijas, jānoapaļo ar BORNIT-Sperrmörtel vai BORNIT-Fundamentfelx
2K (līdz maksimālajam materiāla biezumam - 2 cm). Kā atšķirīgu problēmas
risinājumu mēs piedāvājam alternatīvu BORNIT-Dreiecksband (bitumena
profils, piekausējams).
Svaigs pārklājums jāsargā no lietus un no tiešiem saules stariem! Izolācija
jāpasargā no bojājumiem. Aizsardzības un drenāžas kārtas drīkst uzklāt tikai
pēc izolācijas kārtas pilnīgas izžūšanas (atkarībā no laika apstākļiem - 2 vai
vairākas dienas). Pie tam jāņem vērā DIN 18195, 10. daļas noteikumi.
Lai pielīmētu izolācijas plāksnes, var izmantot BORNIT-Fundamentflex 2K.
Piemērota aizsargkārta ir polistirola putu plāksnes, plastmasas profilētā
membrāna ar slīdošu plēvi, filtrējošais audums u.c. Pēc aizsargkārtas
iestrādes var notikt būvbedres uzpildīšana.
Norāde:
Plastmasas modificētie biezas kārtas pārklājumi (KMB) nav minēti aktuālajā
DIN 18196 noslodzes gadījumos „Ūdens bez spiediena/ augsta noslodze” un
„Gruntsūdens”. Saskaņā ar VOB, C daļu, DIN 18336 šajā gadījumā
jāvienojas par BORNIT-Fundamentflex 2K izmantošanu un Pasūtītājam
jānorāda uz šo novirzi no DIN 18195.

Patēriņš

 Augsnes mitruma/ neuzkrājošā iesūcošā ūdens noslodzes gadījumā (DIN
18195-4), kā arī ūdens bez spiediena / mērena noslodze (DIN 18195-5):
Apm. 4,5-5,0 l uz m2

Mitrās kārtas biezums
Sausās kārtas biezums

4,5-5,0 mm
3,2 -3,6 mm

● Uzkrājošās iesūcošā ūdens noslodzes gadījumā (DIN 18195-6)/ ūdens
zem spiediena (gruntsūdens, iegremdēšanas dziļums < 3,):
Apm. 6,0-6,5 l uz m2

Mitrās kārtas biezums
Sausās kārtas biezums

6,0-6,5 mm
4,3-4,6 mm
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● Izolācijas plākšņu salīmēšana: apm. 1 l/m 2

Kārtas biezuma
kontrole

Saskaņā ar DIN 18195 3. daļu, darbu izpildes objektā jāveic kārtas
biezuma kontrole svaigā stāvoklī (mitrās kārtas biezums), kā arī pārbaude
izžuvušā stāvoklī. Lai kārtas biezuma kontrole tiktu veikta, būvbedrē ievieto
paraugu (piem., ķieģeli). Izpildot izolāciju pēc DIN 18195 5. un 6. daļas, šīs
pārbaudes rezultāti jādokumentē.
Noslodzes gadījums saskaņā ar DIN 18195,. 4. un 5. daļa: minimālais
sausās kārtas biezums : 3mm
Noslodzes gadījums saskaņā ar DIN 18195, 6. daļu: minimālais sausās
kārtas biezums : 4 mm

Uzglabāšana

BORNIT-Fundamentflex 2K jāsagā no sala! Jāizvairās no siltuma
iedarbība virs + 30°C un tiešiem saules stariem. Uzglabājams oriģinālā,
slēgtā iepakojumā, minimums 6 mēneši.

Veselības, darba un
ugunsdrošība

Neļaut nokļūt kanalizācijā, izvairīties no saskarsmes ar ādu.

Likvidācija

Pārstrādei nodot tikai pilnīgi iztukšotus iepakojumus. Materiāla atliekas var
utilizēt pēc AVV-ASN: 080410 (līmvielas un blīvēšanas masas atlikumi,
izņemto tos, kas atbilst 080409); pulvera komponentus utilizēt pēc AVVASN: 170101 (betons).

Piebilde
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