Rissflex
Plastmasas – bitumena remonta masa elastīgai plaisu aizvēršanai asfalta segumā
Saudzē apkārtējo vidi
Bez šķīdinātāja

Veids un īpašības

BORNIT-Rissflex ir ļoti elastīga, ar plastmasu modificēta bitumena
emulsija ar speciālām pildvielām plaisu sanēšanai ceļu virsmās no asfalta.
Materiāls saķeres stāvoklī ir izturīgs pret laika apstākļiem un UV starojumu.
Produkts ir bez šķīdinātājiem un pēc izžūšanas stiepjami un elastīgi aizver
plaisas, tādējādi novēršot ūdens iekļūšanu. BORNIT-Rissflex ir ar īpaši
labu saķeri uz pamatnes un pēc izžūšanas, savienojumā ar uzkaisāmo
materiālu, veido saķeres spējīgu sanēto zemo virsmu.

Pielietošanas vietas

BORNIT-Rissflex tiek iestrādāts aukstā veidā un tiek izmantots pastāvīgai
asfalta satiksmes virsmu uzturēšanai kārtībā, lai tā izmantošanas ilgumu
pagarinātu ar nelielu personāla un izdevumu patēriņu. BORNIT-Rissflex
labi iekļūst plaisās virs mm platuma un pēc izžūšanas veido elastīgu
blīvējošo masu gareniskām un šķērsām plaisām asfalta segumā.
Smalkākas plaisas elastīgi un pārsedzot plaisas tiek pārklātas ar biezu
materiālu. Materiālu uzklāj ar BORNIT izvilkšanas cimdu vai ar mašīnu
ar apstrādes ierīci BORNIT-Rissomat.

Priekšrocības

Tehniskie dati






augsta elastība, pārsedz plaisas un ir laba saķere ar pamatni;
apstrādājams aukstā veidā un gatavs lietošanai;
pēc izžūšanas augsta saķere ar sanēto asfalta apgabalu;
saudzē apkārtējo vidi , bez šķīdinātājiem;

Veids – plastmasas modificēta bitumena emulsija;
Bāze – kaučuka latekss, bitumena emulsija;
Šķīdinātāji – nav;
Krāsa – melna;
Blīvums – apm. 1.20 g/cm3;
Siltumizturība – apm.+100°C pēc AIB;
Konsistence – biezs, tiksotrops;
Uzklāšana – rokas izvilkšanas cimds, BORNIT-Rissomat;
Apstrādes temperatūra (Apkārtējā vide un pamatne) – no +10°C līdz
maks.+35°C;
Uzglabāšana – siltumā, ne zemākā kā +5°C temp., jūtīgs pret salu;
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Uzglabāšana – oriģinālā iepakojumā min 6 mēnešus;
Tīrīšana – svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā ar BORNIT- bitumena
tīrītāju;
Atšķaidīšana – ūdens;
Veselībai kaitīgas vielas atbilstoši darba materiālu rīkojumam – nav;
Bīstamības klase pēc VbF un ADR – nav;
GSBAU produkta kods – BBP 10

Pamatne

Pamatnei jābūt cietai, tīrai (plaisas eventuāli iepriekš iztīrīt ar saspiesto gaisu)
un brīvām no atdalošajiem līdzekļiem (eļļa, tauki, putekļi utt.). Tā drīkst būt
nedaudz mitra, bet ne slapja. Lielākas bojātas vietas iepriekš profesionāli
izlabot ar BORNIT-remonta javu vai BORNIT Reaktiv-asfaltu.

Apstrādāšana

Plaisu sanēšana jāveic temperatūrā virs +10°C un pastāvīgā sausā laikā
(minimums nākamajās 6 stundās).
Apstrāde ar roku: Pirms apstrādes ar roku, ar lēni darbojošos sajaucēju labi
samaisīt BORNIT-Rissflex. Tad masu ar BORNIT-izvelkamo cimdu
vienmērīgi uzklāt uz plaisas (eventuāli, pārvilkt vairākas reizes, lai materiāls
labi iestrādātos plaisā). Tieši pēc uzklāšanas apstrādātās virsmas apkaisa ar
sausām 2/3- augstas kvalitātes šķembām. Šāda veidā apstrādātie plaisu
apgabali, atkarībā no laika apstākļiem un pietiekama šķembu klājuma, ir
braucami pēc apm. 30 minūtēm. Tālākā nožūšana un pieblīvēšana notiek
braucošu transportu iedarbībā.
Iestrāde ar mašīnu: Ar iestrādes ierīci BORNIT-Rissomat var ļoti ātri un
efektīgi apstrādāt garākas plaisas vai lielākus apgabalus. Ar roku vadāmais
uzliekamais uzgalis (kombinācijā ar izsmidzināmo sprauslu un velkamo
cimdu) materiālu sašķidrina ar spiediena metodi un ienes dziļāk plaisā, nekā
apstrādājot tās ar roku. Vienlaikus materiāls uz virsmas tiek novilkts
nepieciešamajā kārtas biezumā, pirms tai tiek uzbērtas šķembas. Sanēto
apgabalu vienmērīga un optiski tīra virsmas struktūra tiek panākta, izmantojot
šķembu izkaisīšanas mašīnu (BORNIT-Streufix), ar kuru 2/5 augstas
kvalitātes šķembas tiek uzbērtas pareizajā daudzumā. Detalizēta
dokumentācija par pārstrādes ierīcēm jāpieprasa atsevišķi.
Piezīme: Pilnīga materiāla izžūšana var ilgt vairāk kā vienu dienu un ir
atkarīga no laika apstākļiem, no plaisas platuma un materiāla daudzuma.
Šajā laika posmā, braucot pāri apstrādātajam apgabalam, mitrie materiāla
pārpalikumi var izspiesties no virsmas, bet tas neietekmē galīgās īpašības.
Braukšana pāri svaigi apstrādātai virsmai būtu jāveic ar ierobežotu ātrumu un
ar brīdinājumu par ripojošām šķembām.
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Svarīga norāde

Cēlonis plaisām asfaltā, parasti ir spriegumi un spēki, kas rodas dažādu
ietekmes faktoru rezultātā (piem., nepietiekama pamatnes nestspēja,
trūkumi iebūvējot asfaltu utt.). Tāpēc sanētajā apgabalā pēc konkrēta
kalpošanas ilguma (katram objektam tas var būt atšķirīgs) plaisas var rasties
no jauna un līdz ar to nepieciešama atkārtota apstrāde ar BORNITRissflex. Šo bojāto vietu ilgstoša sanēšana iespējama tikai tādā gadījumā, ja
tiek novērsti bojājumu rašanās cēloņi. Kā arī, ilgmūžīgāka plaisu sanēšana ir
panākama ar profesionālu nofrēzēšanu un apstrādāšana ar piemērotu
karstu lejamo masu (piem., BORNIT-karsto lejamo masu TL).

Patēriņš

apm.0,3 kg/uz tekošo metru, atkarībā no plaisas lieluma, tilpuma un
apstrādes veida.

Uzglabāšana

Produkts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojuma minimums 6 mēnešus.
Sargāt no sala!

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 080410 (līmvielas un blīvēšana masas
atkritumi, izņemot tos, kas norādīti 080409).

Piegādes formas

12 kg PE-spaiņi ………………….45 spaiņi uz paletes
30 kg PE-metāla tara……….....….18 spaiņi uz paletes

Piebilde

Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz
ar to tās vairs nav spēkā. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no
būvobjekta stāvokļa, iespējamas 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

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

