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BORNIT

®
 Asfaltowa zalewa drogowa (masa zalewowa) stosowana na gor

produkowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, mineralnych substancji 
wypełniaj cych i dodatków organicznych. Jest  topliw
cechuj ca si
produktu jest zgodna z „Technicznymi warunkami dostaw asfaltowych zalew 
drogowych (mas zalewowych)” 
aktualnego projektu „Dodatkowych technicznych warunków wypełniania szczelin w 
nawierzchniach drogowych” 
 

 
Zastosowanie 

 
Asfaltowa zalewa drogowa stosowana na gor
szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych 
w budownictwie naziemnym i podziemnym, w konstr
z mieszanek mineralno
naprawy warstw z miesz
 

 
Dane produktu 

 
Rodzaj asfaltowa zalewa drogowa
Podstawowy składnik 
Kolor  
G sto  przy 20° C
Konsystencja
Aplikacja 
Temperatura zalewania
Punkt mi knienia wg PiK
Skłonno  do sedymentacji
Trwało  kształtu w wysokiej temperaturze 
otoczenia 45° C w ci
Trwało  kształtu w niskiej temperaturze 
otoczenia (test z upadkiem 4 kul 
o temperaturze 
Wydłu alno
-20° C 
Spływno  (60°
Magazynowanie 
 
Czas magazynowania 
 
 
Klasa zagro

 Zalewa drogowa do stosowania na gor
ci gliwo ci  i dobr
temperatury. Produkt jest odporny na działanie wody i soli drogowej, nie przepuszcza 
wody i nie starzeje si
dostawy asfaltowych zalew drogowych(mas zalewowych)
 

  

Asfaltowa zalewa drogowa TL - masa zalewowa stosowana na 
co do uszczelniania szczelin w masie mineralno

Asfaltowa zalewa drogowa (masa zalewowa) stosowana na gor
produkowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, mineralnych substancji 

cych i dodatków organicznych. Jest  topliw  mas  do zalewania na gor
ca si  rozci gliwo ci  wynosz c  min. 5 mm w temperaturze 

produktu jest zgodna z „Technicznymi warunkami dostaw asfaltowych zalew 
drogowych (mas zalewowych)” (TL bit Fug 82). Produkt odpowiada wymaganiom 
aktualnego projektu „Dodatkowych technicznych warunków wypełniania szczelin w 
nawierzchniach drogowych” (ZTV-Fug-StB), cz  1. 

Asfaltowa zalewa drogowa stosowana na gor co TL BORNIT słu
szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych 

budownictwie naziemnym i podziemnym, w konstrukcjach dylatacji w warstwach 
mieszanek mineralno-asfaltowych (z lanego asfaltu lub betonu asfaltowego) i do 

naprawy warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (np. do uszczelniania sp

Rodzaj asfaltowa zalewa drogowa 
Podstawowy składnik  

 przy 20° C 
Konsystencja 

Temperatura zalewania 
knienia wg PiK 
 do sedymentacji 

 kształtu w wysokiej temperaturze 
otoczenia 45° C w ci gu  24 godz. 

 kształtu w niskiej temperaturze 
czenia (test z upadkiem 4 kul 

temperaturze -20° C z wysoko ci 5 m)    
alno  i przyczepno  w temperaturze 

 (60° C, 5 godz.) 
Magazynowanie  

magazynowania  

Klasa zagro enia wg VbF
1)

 

 
(masa zalewowa) 
asfalt 
czarny 
1,10 g/cm

3 

po podgrzaniu produkt płynny
konewk  
ok. 150

0
 C 

> 85° C 
<3,0 % (m/m) 
<6,5 
 
3-4 (kule nie uszkodzone)
 
 
>5,0 mm 
 
<5,0 mm 
chroni  przed 
słonecznym i wilgoci
w oryginalnie zamkni
pojemnikach co najmniej 6 miesi
trzyma  z dala od 
brak 
 

Zalewa drogowa do stosowania na gor co TL BORNIT cechuje si
ci  i dobr  przyczepno ci  oraz wysok  odporno ci

temperatury. Produkt jest odporny na działanie wody i soli drogowej, nie przepuszcza 
wody i nie starzeje si . Parametry produktu s  zgodne z „Technicznymi warunkami 
dostawy asfaltowych zalew drogowych(mas zalewowych)” (TL bit

 

masa zalewowa stosowana na 
co do uszczelniania szczelin w masie mineralno-bitumicznych 

Asfaltowa zalewa drogowa (masa zalewowa) stosowana na gor co TL jest 
produkowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, mineralnych substancji 

 do zalewania na gor co 
 min. 5 mm w temperaturze –20

0
 C. Jako  

produktu jest zgodna z „Technicznymi warunkami dostaw asfaltowych zalew 
. Produkt odpowiada wymaganiom 

aktualnego projektu „Dodatkowych technicznych warunków wypełniania szczelin w 

co TL BORNIT słu y do uszczelniania 
szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych 

ukcjach dylatacji w warstwach 
asfaltowych (z lanego asfaltu lub betonu asfaltowego) i do 

asfaltowych (np. do uszczelniania sp ka ). 

(masa zalewowa)  

po podgrzaniu produkt płynny 

4 (kule nie uszkodzone) 

 przed promieniowaniem 
słonecznym i wilgoci  
w oryginalnie zamkni tych 
pojemnikach co najmniej 6 miesi cy 

 z dala od ródeł ognia! 

co TL BORNIT cechuje si  wysok  
ci  na wysokie i niskie 

temperatury. Produkt jest odporny na działanie wody i soli drogowej, nie przepuszcza 
 zgodne z „Technicznymi warunkami 

” (TL bit Fug 82). 

12 miesięcy 



 
Aplikacja 

 
Szczeliny przed wypełnieniem zalew  musz  by  suche i czyste. Nale y usun  
z nich pozostało ci oleju i tłuszczu oraz lu ne kawałki. Szczeliny nale y przedmucha  
strumieniem spr onego powietrza. Przed zalaniem szczeliny zalew  drogow   
koniecznie jest naniesienie rodka gruntuj cego na boczne cianki szczeliny.  
Po wyj ciu zalewy z opakowania (pojemnik lub karton) nale y j  wst pnie rozdrobni  
i wło y  do kotła. Nale y przestrzega  aby nie przekracza  maksymalnej temperatury 
podgrzewania wynosz cej 180

 0
C. 

Miesza  zalew  (mas ) mieszadłem, aby unikn  lokalnego przegrzania i osadzania 
si  na ciankach kotła skoksowanej zalewy. Stapia  jedynie tak  ilo  zalewy (masy), 
która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, poniewa  wła ciwo ci 
produktu mog  si  zmieni  w wyniku wielokrotnego stopienia.  
W razie deszczu nale y przerwa  zalewanie! 
 

 
Zu ycie 

 
Zu ycie asfaltowej zalewy drogowej TL BORNIT wynosi ok.1,1 kg/litr obj to ci 
szczeliny. 
 

 
Magazynowanie 

 
W zamkni tych oryginalnych pojemnikach produkt mo e by  przechowywany przez 
co najmniej 6 miesi cy. Chroni  kartony przed bezpo rednim promieniowaniem 
słonecznym i wilgoci ! 
 

 
Utylizacja 

 
Do recyklingu nadaj  si  jedynie całkowicie i dokładnie opró nione pojemniki. Resztki 
substancji mog  by  usuwane zgodnie z przepisami dotycz cymi usuwania odpadów 
nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawieraj ce smoły). 
 

Uwagi Wraz z publikacj  niniejszej instrukcji wszystkie wcze niejsze dane techniczne 
dotycz ce tego produktu przestaj  by  wa ne. 
Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadaj  aktualnemu stanowi 
rozwoju techniki. Wyboru sposobu aplikacji nale y dokonywa  jednak w zale no ci 
od stanu obiektu. Nale y uwzgl dni  szczególne przypadki zwi zane ze specyfik  
miejsca aplikacji. Z powy szych danych technicznych nie wynikaj  adne 
zobowi zania prawne. 
 

 
Forma dostawy 

 
Karton 25 kg ..................... 32 kartonów na palecie 
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