Unibit
Bitumena izolējoša krāsa bez šķīdinātājiem

Tehniskās atgādnes datums: 2015. gada 04. jūnijs

Veids un īpašības

BORNIT - Unibit ir universāli izmantojama bitumena emulsija, bez šķīdinātājiem un
uzlabota ar lateksu.
BORNIT - Unibit neatšķaidītu var izmantot kā izolējošu krāsojumu dažām celtniecībā
izmantojamām pamatnēm, kā arī atšķaidot ar ūdeni kā pamata krāsu bitumena emulsijas
produktiem.
Produktu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināt ar bezgaisa metodi.

Izmantošanas jomas

Jūsu priekšrocības

Produkta dati
īsā formā

BORNIT-Unibit kalpo kā aizsardzības un izolācijas krāsojums betonam, apmetumam
un mūrim pret zemes mitrumu (nevis ūdeni izolācijai pēc DIN 18195), kā arī kā
pārseguma kārta, sanējot bitumena jumta segumus. Bez tam, BORNIT-Unibit izmanto
aizsardzībai pret mitrumu betona būves elementiem (šahtām, kanāliem utt.) zonā, kas
saskaras ar zemi. Nav piemērots gofrētām bitumena plāksnēm.
BORNIT-Unibit var atšķaidīt ar ūdeni attiecībās 1:2 kā gruntējumu saķeres
uzlabošanai visiem BORNIT- bitumena emulsijas produktiem, kā arī neatšķaidītu kā
gruntējumu BORNIT-Bornithene.

vienkārši izmantojama un gatava izmantošanai

izmantojama universāli, tāpēc plašas izmantošanas iespējas

bez šķīdinātājiem, saudzīgs pret apkārtējo vidi

ekonomisks un samazina izdevumus, jo mazs ierīču,. materiāla un darba
patēriņš

Veids
Bāze
Šķīdinātāji
Krāsa
Blīvums
Konsistence
Uzklāšana
Cieto vielu saturs
Materiālu-temperatūras apgabals
izmantošanas laikā
Uzglabāšana
Uzglabāšanas termiņš

Ar lateksu uzlabota bitumena emulsija
Bitumena emulsija, latekss
Ūdens
Melni-brūna
apm. 1,05 g/cm3
Biezs šķīdums
Ota, rullītis, plata ota, izsmidzināšana
min. 55%
Ne zemāka par +5°C, ne austāka par +30°C
Regulējamā režīmā, ne zemāk par +2 °C sala jūtīgs!
Slēgtā oriģinālā iepakojumā 12 mēneši
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Pamatne

Apstrādāšana

Tīrīšana

Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī ar
BORNIT - Bitumenreiniger vai BORNIT -MultiClean

Šķīdinātājs
Veselībai kaitīgas vielas atbilstoši
Darba materiālu rīkojumam
Bīstamības klase pēc VbF un
ADR
GISBAU- produkta kods

Ūdens
Nav
Nav
BBP 10

Pamatnei jābūt cietai, tīrai un bez atdalošiem līdzekļiem (eļļas, tauki utt.).
Tā
drīkst būt nedaudz mitra, bet ne slapja. Pamatnēm ar lielu uzsūkšanas spēju jāuzklāj gruntējums ar
BORNIT-Grundbit.
BORNIT-Unibit ir gatavs lietošanai.
Seguma krāsojumi jāuzklāj neatšķaidītā veidā. Pie tam ieteicams uzklāj 2 kārtas. Otā kārta
jāklāj, kad pirmā kārta pietiekami nožuvusi.
Uzklāšana notiek ar samitinātu krāsošanas slotiņu vai slotu vai izsmidzinot ar bezgaisa metodi.
Attiecīgā apstrādes ierīce pēc lietošanas nekavējoties jāiztīra ar ūdeni, Sacietējušu materiālu var
iztīrīt ar BORNIT-Bitumenreiniger.
Gruntējuma sagatavošanai BORNIT-Unibit attiecībā 1:2 sajauc, maisot, ar svaigu ūdensvada
ūdeni un labi samaisa ar mehānisku maisītāju.
Ar BORNIT-Unibit drīkst strādāt tikai sausā laikā un nekādā gadījumā ne sala vai lietus
apstākļos, vai ja iespējams lietus.

Patēriņš

Kā gruntējums, atšķaidīt attiecībā 1:2 ar ūdeni apm.0,15 l/m 2
Kā pārsedzošs aizsargkrāsojums:
apm. 0,30 l/m2 (uz kārtu)

Uzglabāšana

Produkts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojuma minimums 12 mēnešus. Sargāt
no sala!

Utilizācija

Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla atlikumus
var izmest pēc AVV-ASN: 080410 (līmes un blīvēšanas materiālu atkritumi, kas
atbilst 080409).

Piezīmes

Piegādes formas

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

5 l spainis
10 l spainis
25 l skārda tara

60 iepakojumi uz paletes
44 iepakojumi uz paletes
18 iepakojumi uz paletes
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