BORNIT®Rundschnüre
Sznury dylatacyjne do zalew na zimno i na gorąco.

Stan instrukcji technicznej: 17 maja 2015 r.
®

Rodzaj i właściwości

BORNIT -Rundschnüre to sznury dylatacyjne wykonane ze spienionego
polietylenu, o zamkniętej strukturze komórek. Krótkotrwale odporne na wysokie
temperatury, nie starzejące się. Wykorzystywane do wypełnienia szczelin
dylatacyjnych przy wbudowywaniu mas zalewowych zarówno na zimno jak i na
gorąco. BORNIT®-Rundschnüre są nienasiąkliwe, charakteryzują się dużą
elastycznością oraz dobrym dopasowaniem do szczeliny.

Zastosowanie

BORNIT®-Rundschnüre służą do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w betonie
jak i betonie, wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki ich zastosowaniu możemy
zapewnić odpowiednią głębokość szczeliny oraz zapobiec trójpłaszczyznowej
przyczepności zalewy.
BORNIT®-Rundschnüre odpowiednie do wszystkich mas zalewowych zarówno
na zimno jak i na gorąco. O 25% ściśliwości oraz krótkotrwałej odporności na
O
wysokie temperatury do 200 C.

Podłoże

Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy
masie zalewowej oraz zapewnić
odpowiednią jej przyczepność, należy zadbać o to by szczelina była zupełnie
sucha.

Aplikacja

BORNIT®-Rundschnüre wcisnąć do szczeliny do momentu osiągnięcia
pożądanej głębokości. Materiału nie naciągać, elementy łączymy na styk.
Przy obróbce należy pamiętać by nie uszkodzić powłoki sznura (nie używać
ostrych narzędzi). Dzięki ściśliwości (do 25%) sznur można łatwo i pewnie
umiejscowić na żądanej głębokości.

Przechowywanie

Minimum 12 miesięcy. Kartony chronić przed wilgocią i bezpośrednim
nasłonecznieniem bądź upałem!

Uwagi

Niniejsza instrukcja techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje
techniczne o produkcie, które tym samym tracą ważność. Dane zawarte w
niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy
technologicznej. Proszę mieć jednak na uwadze, że w zależności od stanu
obiektu mogą być konieczne odstępstwa od sposobu aplikacji proponowanego w
niniejszej instrukcji technicznej. Jeśli w konkretnych umowach nie zawarto
odmiennie brzmiących postanowień, wówczas wszystkie informacje zawarte w
instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają żadnych gwarantowanych
właściwości produktu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w każdej
chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy zasięgnięcie
informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.de
oraz www.bornit.com.pl.

Opakowania

BORNIT®-Rundschnüre dostarczane w rolowanej postaci spakowane w kartony.
24 kartony na palecie.
Dostępne wymiary
10mm – 50m lub 1150 w kartonie

BORNIT® - Silna marka w budownictwie

13mm – 50m lub 750 w kartonie
15mm – 50m lub 550 w kartonie
20mm – 50m lub 350 w kartonie
25mm – 50m lub 200 w kartonie
30mm – 50m lub 160 w kartonie
Dodatkowe szerokości na zapytanie

BORNIT® - Silna marka w budownictwie

