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BORNIT®-OM
tető-és 
szigetelő bevonat
oldószermentes bitumen-  védőbevonat 
jó tapadó és fedősajátossággal

Előnyei: 
 alkalmas felújító mázként bitumenes tetőkre  
 éppúgy mint védőbevonatként talajnedvesség  
 ellen
 jó tapadás a legtöbb építkezés során használt  
 alapra (pl. beton, vakolat, fa, fém) 
 egyszerű szerszámtisztítás vízzel azonnal  
 használatra kész és általánosan alkalmazható
 vízzel higítva alapozó rétegként használható    
 a modern, ökológiai alternatíva     
 oldószertartalmú termékekhez.

BORNIT® - jó márka az útépítésben



Tetőfelújítás

Nedvesség-védelem

Alapozás

BORNIT®-OM
tető-és 
szigetelő bevonat

BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat egy oldószermentes, 
műanyaggal módosított védőbevonat bitumenes alapra. A termék 
általánosan alkalmazható és hidegen feldolgozható. A termék kenhető, 
hengerelhető, vagy Airless eljárással permetezhető. Az MPA Sachsen 
által AIB szerint bevizsgálva. BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat 
alkalmazható védőrétegként nedvesség ellen sok, építkezés során 
használatos alaphoz (pl. beton, vakolat, fa, bitumen, műanyag) földelt 
területen éppúgy, mint fedőbevonatként bitumentartalmú és ásványi 
tetőfedőanyag felújítására és karbantartására. A tetőnek 3°(fok)-
os lejtéssel kell bírnia, hogy a tartósan megmaradó vizet kizárjuk. 
Továbbá különösen alkalmas a termék védőbevonatként beton 
beépíthető szerkezeti elemkhez (aknák, csatornák stb.). BORNIT®-
OM tető-és szigetelő bevonat alkalmas bitumenemulziós  alapozóréteg 
előállítására 1:2 arányban vízzel higítva, mint tapadásjavító alapozás 
minden BORNIT®-bitumenemulziós bevonat számára és mint 
alapozó réteg bitumenes-melegítéssel lefektethető vízzáró réteg 
feldolgozására beltérben.

Csomagnagyságok:
  5 liter/ 60 db/ paletta
12 liter/ 44 db/ paletta
25 liter/ 18 db/ paletta

Feldolgozás: A Bornit OM tető és szigetelőbevonat feldolgozásra   
kész, higítás nélkül. Alapozáshoz 1:2 arányban friss vizet használjunk, 
és jól keverjük össze   fúrószárral. Az egy réteg alapozás után minimum 
két réteg felhordása ajánlott. A második réteg az első megszáradása 
után történjen. A felhordás elvégezhető kefével, ecsettel, hengerrel, 
vagy airless fújással. A szerszámot használat után azonnal bő vízzel 
mossuk el.

A BORNIT OM csak stabil, tiszta, olaj és zsírmentes felületre hordható 
fel, száraz időben, amikor sem eső, sem fagy nem várható 24 órán 
belül.

BORNIT® - jó márka az útépítésben

BORNIT-művek Aschenborn GmbH
Reichenbacher utca 117
08056 Zwickau (Germany)
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Telefax: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

E-Mail:   info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

Kérjük:
O visszahívás
O postai értesítés
O külső szolgálat látogatása

Aláírás / pecsét

Kontaktszemély / közvetlen hívószám

co
py

rig
ht

 ©
 B

O
R

N
IT

®
  2

00
7 

[H
U

]

Szárazanyagtartalom 60%
FAGYVESZÉLYES!
Anyagszükséglet 0,4 liter/m²/réteg
KÖRNYEZETBARÁT!
Szavatossági idő 6 hónap
+5°C alatt nem használható!

Gyártja: 
BORNIT MŰVEK Aschenborn GmbH, Zwickau

Importálja és kizárólagos forgalmazó:
KEMIKÁL Zrt. 
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
Telefon: 215-0446  Fax: 216-1444

E-mail: info@kemikalrt.hu
            www.kemikalrt.hu


