Renowacja Dachu

Bitumiczne materiały
budowlane do stosowania
na dach BORNIT®
BORNIT®-Bitugrund
Podkład bitumiczny BORNIT®

Nadająca się do malowania i natryskiwania,
zawierająca rozpuszczalnik powłoka na bazie bitumu,
sprawdzona przez Saksoński Instytut Testowania
Materiałów (Materialprüfungsamt Sachsen) zgodnie
z normą DIN 18195/2 i Zaleceniami dotyczącymi
uszczelniania budowli inżynierskich Kolei Niemieckich
(AIB). Niezastąpiona dla celów przygotowania warstw
bitumu nakładanych na gorąco oraz podczas układania
pap i pap zgrzewalnych. Podkład bitumiczny BORNIT®
może być stosowany na podłożach betonowych,
murowanych, tynkowych i na wszystkich innych
podłożach budowlanych oraz na metalu.
Pojemniki: 1 litr / 5 litrów / 10 litrów / 25 litrów
NOWOŚĆ: spray 600 ml

BORNIT®-Dachlack

Lakier dachowy BORNIT®

Nadający się do malowania i natryskiwania materiał
malarski na bazie bitumu. Bitumiczny materiał
malarski do stosowania na dach do pokrywania
wstępnego oraz konserwacji i odnawiania pap,
pap zgrzewalnych (poza papami polimerowobitumicznymi) i innych pokryć bitumicznych.
Sprawdzony zgodnie z AIB. Posiada świadectwo
drezdeńskiego Instytutu Testowania Materiału
(MPA).
Pojemniki: 1 litr / 5 litrów / 10 litrów / 25 litrów
NOWOŚĆ: spray 600 ml

BORNIT®-Flüssighaut
Powłoka BORNIT®

Wysoce elastyczna, zmodyﬁkowana lateksem emulsja
bitumiczna do wykonywania trwale rozciągalnych i
elastycznych uszczelnień dachów i innych budowli we
wnętrzach i na zewnątrz. Wysokiej jakości powłoka
dachowa jest odporna na promieniowanie UV i może
być stosowana również do odnawiania dachów
płaskich.
Pojemniki: 12 litrów / 25 litrów

BORNIT® - Silna marka dla budownictwa.

Bitumiczne materiały
budowlane do stosowania
na dach BORNIT®
BORNIT®-Kaltkleber

Klej do stosowania na zimno BORNIT®
Przystosowany do smarowania klej o średniej lepkości na bazie bitumu i
rozpuszczalnika bez dodatku wypełniaczy. Klej do stosowania na zimno
BORNIT® jest przeznaczony do klejenia papowych pokryć dachowych,
mineralnych materiałów izolacyjnych oraz innych materiałów stosowanych
do pokrywania dachów przy nachyleniu dachu do 12,5%. Klej BORNIT®
może być stosowany na podłożach betonowych, murowanych, tynkowych,
papach bitumicznych oraz innych zwykłych pokryciach dachowych.
Pojemniki: 1 litr / 5 litrów / 10 litrów / 25 litrów

BORNIT®-Bitumen-Dachkleber
Bitumiczny klej dachowy BORNIT®

Klej o średniej lepkości na bazie bitumu; łatwe dozowanie kleju dzięki
zastosowaniu kartusza.
Kartusz: 320 ml

BORNIT®-Kaltspachtel

Masa szpachlowa do stosowania na zimno BORNIT®
Wysoce elastyczna, zbrojona włóknami bitumiczna masa szpachlowa;
dobre właściwości przywierania na podłożach tynkowych, betonowych,
murowanych, metalowych i bitumicznych, przystosowana do uszczelniania
wszelkich połączeń w obrębie dachu.
Pojemniki: 1 kg / 2,5 kg / 6 kg / 12 kg / 26 kg

BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel

Masa szpachlowa dachowa BORNIT®

Wysoce elastyczna bitumiczna masa szpachlowa; zbrojona włóknami,
łatwa w dozowaniu dzięki zastosowaniu kartusza.
Kartusz: 320 ml
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E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

Adres / pieczęć

Konsultant / numer bezpośredni

Prosimy o:
O kontakt telefoniczny,
O informacje pocztą,
O wizytę specjalisty.

BORNIT® - Silna marka dla budownictwa.
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