BORNIT®- Isolieranstrich
Nadający się do malowania i natrysku, materiał powłokowy na bazie bitumu

Stan instrukcji technicznej: 04 czerwca 2015

01.

Właściwości

BORNIT ®-Isolieranstrich jest zawierającym rozpuszczalniki, nadającym się do
malowania i natrysku, nie zawierającym wypełniaczy materiałem powłokowym na
bazie bitumu. Nakładany na zimno. Zbadany zgodnie z AIB.

02.

Zastosowanie

BORNIT ®-Isolieranstrich jest roztworem bitumicznym, głęboko penetrującym i
dobrze kryjącym. Chroni przed wilgocią gruntową elementy z betonu, cegły oraz
otynkowane. Dla polepszenia przyczepności do powierzchni betonowych,
murowanych czy tynku, należy użyć preparatu gruntującego BORNIT ®Haftgrund. BORNIT ®-Isolieranstrich posiada dobrą przyczepność do drewna i
metalu. Nie nadaje się do stosowania na styropianie

03.

Zalety



dobre krycie już po nałożeniu jednej warstwy



łatwe obróbka, gotowy do użycia



uniwersalne zastosowanie



dobra przyczepność



ekonomiczne ze względu na niewielkie zaangażowanie narzędzi, materiału i
pracy

04.

Dane produktu w skrócie

Baza
Kolor
Rozpuszczalniki
Błonotwórcze składniki
Gęstość przy 20°C
Wypełniacze

nie zawierającym wypełniaczy materiał
powłokowy na bazie bitumu
bitum , rozpuszczalniki
czarny
benzyna lakowa
ok. 60%
0,91-0,93g/m3
brak

Konsystencja

płynna

Sposób nanoszenia

wałkiem, natryskowo (airless), szczotką itp.

Czas schnięcia

6-8 godzin przy 20OC

Czas twardnienia

od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności
powietrza, temperatury, grubości warstwy i
podłoża
min. +5 OC – niewrażliwy na mróz!

Rodzaj

Temperatura materiału
podczas obróbki
Przechowywanie

+5 OC, Produkt niewrażliwy na mróz!

Możliwość przechowywania
produktu
Czyszczenie

w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez
12 miesięcy
BORNIT ®-Bitumenreiniger

Rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa pracy

palny

Kod produktu GISBAU

BBP30

Zawartość LZO

<350g/l

05.

Podłoże

Podłoże musi być suche, czyste i wolne od tłuszczów. Luźne elementy usunąć,
uszkodzony beton, tynk jak i ubytki i rysy należy naprawić. BORNIT ®Isolieranstrich ma dobrą przyczepność do wszystkich podłoży budowlanych. Do
gruntowania stosować BORNIT ®-Haftgrund.

06.

Sposób stosowania

BORNIT ®-Isolieranstrich przy normalnej temperaturze można stosować bez
podgrzewania i rozcieńczania. BORNIT ®-Isolieranstrich przed aplikacja należy
wymieszać! Temperatura obróbki (otoczenia i podłoża) nie powinna być niższa
niż +5 OC i wyższa niż +35 OC. W chłodniejszych okresach, przed aplikacją
przechowywać w temperaturze pokojowej. BORNIT ®-Isolieranstrich nakładamy
pędzlem bądź szczotką. Zalecana kolejność aplikacji: gruntowanie przy użyciu
BORNIT ®-Haftgrund, następnie dwie warstwy BORNIT ®-Isolieranstrich.

07.

Zużycie

08. Przechowywanie



ok.0,4l/m2 na jedna warstwę.

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy.
Produkt niewrażliwy na mróz!

09. Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania oddać do recyklingu. Resztki materiału
utylizować zgodnie z AVV-ASN: 080409* (Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne).

10. Ochrona zdrowia, miejsca
pracy i przeciwpożarowa

Produkt trzymać z dala od dzieci. Podczas pracy nie spożywać posiłków, napojów
i nie palić. Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach!
Palne i szkodliwe dla środowiska tylko w formie płynnej, trzymać z dala od źródeł
ognia. Po odparowaniu rozpuszczalników nieszkodliwy dla środowiska.
Powłoka bitumiczna nieszkodliwa dla ludzi, roślin i środowiska wodnego.

11.

Uwagi

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie pozostałe informacje techniczne
dotyczące produktu. Tamte nie obowiązują już więcej. Informacje sporządzono
zgodnie z najnowszym stanem techniki stosowania. Proszę jednak zwracać
uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego, konieczne będzie
odchylenie od zaproponowanego w niniejszej instrukcji sposobu pracy. Jeśli w
poszczególnej umowie nie zawarto niczego innego, wszystkie informacje zawarte
w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym żadnych uzgodnionych
cech produktu. Zastrzegamy sobie wprowadzanie w każdej chwili zmian w
niniejszej instrukcji. O zmianach proszę się informować na naszej stronie
internetowej www.bornit.com.pl.

12.

Dostępne opakowania

Pojemnik 5l – 75 sztuki na palecie
Pojemnik 10l – 45 sztuk na palecie
Pojemnik 25l – 18 sztuk na palecie
Pojemnik 200l – 1 sztuka na palecie

