
Avantajele dumneavoastră:


flexibil, gata preparat, cu aplicare la rece


după uscare sigiliează fisurile


nu con ine solven iț ț

   aplicare economică a materialului

Fisurile din suprafa a asfaltului reprezintă o mare problemă în domeniul de între inere alț ț  
drumurilor. Dacă nu sunt reparate cât mai repede apa va pătrunde în fisuri accelerând 
degradarea suprafe ei carosabile, un rol negativ asupra suprafe elor carosabile îl are iț ț ș  
procesul de înghe -dezghe .ț ț

BORNIT®-Crack Flex este un material bituminos modificat cu polimeri, foarte flexibil cu 
aplicare la rece, se utilizează pentru repara ia fisurilor din suprafe ele rutiere rezistent laț ț  
intemperii, rezistent la UV i nu con ine solven i. După uscare este elastic, închide fisurile iș ț ț ș  
se lipe te puternic pe substrat. ș
Se poate aplica manual, cu BORNIT®-Hand applicator (aplicator manual) sau mecanic 
utilizânt utilajul BORNIT®-Rissomat.

BORNIT®-Rissomat este un utilaj  special, utilizat pentru aplicarea rapidă i curată aș  
produsului  BORNIT®-Crack Flex la repara ia sau etan area fisurilor în domeniulț ș  
construc iilor rutiere cu aplicare la rece.ț



Aplicare manuală:

Se aplică uniform materialul 
BORNIT®-Crack Flex peste fisură 
utilizând aplicatorul manual 
BORNIT®-Hand applicator.

Aplicare mecanică:

Utilizând utilajul BORNIT®-Rissomat 
pentru aplicarea   materialului 
BORNIT®-Crack Flex se realizează o 
aplicare rapidă i eficientă, seș  
pretează pentru repara ia fisurilorț  
lungi din suprafa a carosabilă.ț

BORNIT®-Rissomat este echipat cu 
compresor de aer, generând presiune 
de 4 bari, datorită aplicării sub 
presiune materialul devine mai 
sub ire i astfel patrunde mai adâncț ș  
in fisură. Utilajul este echipat cu un 
motor pe benzină în patru timpi.Este 
u or de folosit deoarece este echipatș  
cu lance de aplicare dotată cu diuză 
de pulverizare, dispune de role de 
sprijin pentru aplicator generând o 
aplicare corectă a materialului.

După aplicarea uniformă a 
materialului  BORNIT®-Crack Flex, 
se distribuie griblură peste suprafa aț  
reparată cu ajutorul utilajului 
BORNIT®-Streufix.
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