
BORNIT®-
Scheurentape KSK

Polymeerbitumen afdekband voor naden en 
scheuren voor asfaltverhardingen

Uw voordelen zijn:
lange flexibele afdichting voor naad en 
scheur

Koude zelfkleefbare bitumenband

Na verwerking direct overrijdbaar

Makkelijk en zonder groot materieel te 
verwerken

NieuwNu nog hogere flexibiliteit 
en zelfklevendheid

BORNIT® - Het sterke merk voor de wegenbouw.www.bornit.com
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Belangrijk: de ondergrond moet droog 
en schoon zijn!
Voor een nog betere hechting wordt 
aangeraden om een bitumenprimer te 
gebruiken.

Tip: Met de BORNIT®-Bitugrund Fix 
creert u een betere hechting van 
het materiaal op het oppervlak (Fig 
1 en 1.1). De aangebrachte primer 
moet volledig uitgedroogd zijn voor 
de scheurentape aangebracht wordt 
(Fig. 2). Bij warme temperaturen en 
een schone ondergrond kan deze 
stap worden overgeslagen.

BORNIT®-Scheurentape KSK wordt 
vanaf +10°C koud aangebracht. 
Bij lagere temperaturen dient het 
oppervlak voorverwarmd te worden. 
De band dient recht over de naad 
en/of scheur uitgerold te worden. 
Daarna de band goed aandrukken 
en aanstampen of aanwalsen. Het 
papier laten zitten. Dit voorkomt dat 
de band aan het gereedschap/wals 
blijft kleven (Fig. 3). 

Na het aanbrengen kan het papier 
verwijderd worden (Fig. 5).

Het verkeer zorgt voor nog meer 
hechting en verdichting van de band 
op de naad en/of scheur (Fig. 6). 
De naad en/of scheur is nu blijvend 
flexibel afgedicht en verhinderd zo 
het indringen van water en/of vocht.  

Wij wensen:
O Teruggebeld te worden
O Informatie per post/e-mail
O Afspraak met een verkoper / demonstrateur
... gedetailleerde informatie is te vinden op onze website - www.bornit.de

BORNIT® -Scheurentape KSK wordt als afdekband voor het afdichten van naden en 
scheuren tot 5 mm breedte gebruikt.
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Niederlande

Spekking BV
Blauwwater 9E

NL-5951 DB Belfeld

T+31-(0)77-3824185
F+31-(0)77-3873827

Belgien

Spekking BVBA 
Oscar Huysecomlaan 23A

BE-3400 Landen

T +32-(0)11-597434
F +32-(0)11-597436

Deutschland

Spekking GMBH
Glockengasse 5

DE-47608 Geldern

T +49-(0)2831-1348285
F +49-(0)2831-1348286

De flexibele BORNIT®-Scheurentape KSK 
verhoogd de kleefkracht met het oppervlak.

Adres:

Contactpersoon / doorkiesnummer:
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