
BORNIT®-
Reparaturmörtel RE

Megoldás, burkolatok hibáinak kijavítására.
Gyorsan szárad, hidegen feldolgozható.
Javítóanyag, aszfalt és betonfelületekhez.

Előnyei:
Gyors és biztos javítás, egyenletesen kitölti 
az úthibákat, 30 perc elteltével, forgalomba 
helyezhető.

5 – 30 mm vastagságban teríthető, egy 
munkamenetben.

Gyors javítás csatlakozásoknál, lefolyóknál, 
sérüléseknél, csatornáknál, fel és lehajtókhoz.

Oldószermentes, környezetbarát.
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A javítandó felület széleit, szalaggal 
ragasszuk körbe, egy határozott 
elválasztó vonal, érdekében. (Kép 2.) 

A javítandó felületet, a job tapadás 
érdekében, vizes ecsettel vagy 
kefével, nedvesítsük elő. (Kép 3.)
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BORNIT®-Reparaturmörtel RE Többkomponenses javítóhabarcs, aszfalt és betonfelületek javításához. Speciális 
adalékokat és természetes ősszetevőket és kötésgyorsító anyagokat tartalmaz. Vízzel összekeverve, egy gyorsanszáradó 
egyszerűen feldolgozható javítóanyagot kapunk, melyet egy munkamenetben 30 mm rétegvastagságig dolgozhatunk be. 
Mélyebb javítások esetén, több rétegben terítjük el.
BORNIT®-Reparaturmörtel RE Kétféle kavicsszerkezettel rendelhető. (RE 30) 0-3 mm (RE 50) 0-5 mm 

A kavicsot és az egyéb poralakú 
összetevőket, egy keverőgép 
segítségével, szárazon keverjük 
össze. (Kép 4.1.) 
Majd adjunk hozzá annyi vizet, 
hogy az anyag konzisztenciája, 
un. földnedves legyen. Végül 
adjuk hozzá a bitumenemulziót, 
és keverjük alaposan át, míg 
homogén anyagot nem kapunk. 
(Kép 1.3.)  
Melegebb időjárás esetén, 
egy kicsit több vizet adjunk az 
anyaghoz. A bekevert anyagot, 
azonnal bekell dolgozni, 
bedöngölni és elsimítani. 
Időjárástól függően, a javított 
felület kb. 30 perc után, 
terhelhető

Egy közepesméretű, vízes seprűvel, 
tisztítsuk meg a javítandó felületet. 
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BORNIT®-
Reparaturmörtel RE

Kérjük:
O visszahívás
O postai értesítés
O külső szolgálat látogatása

Aláírás / pecsét

Kontaktszemély / közvetlen hívószám

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


