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Техническа карта B 935 001

Изд: 14.03.2019КЬОСТЕР BD Подов ръкав
- CE-cертифициран, съгл. ETAG 022 aкато част от КЬОСТЕР BD Системата

Еластична шаблонна форма за постоянна хидроизолация на
подови канали, в комбинация с хидроизолационни системи под
плочки

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
BD 935

ETAG 022-1
Водонепропусклива

мембрана в комбинация с
покритие за мокри зони

ETA-09/0199
 Способност за премостване на
пукнатини

 Категория 1: 0.4 мм  

 Силна на свързване Категория 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Способност за премостване на
фуги

Категория 2: водоустойчвост  

 Водоустойчивост около отвори Категория 2: водоустойчвост  
 Термоустойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Водоустойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Устойчивост на алкалност Категория 2: ≥ 0.5 Mpa  

Характеристики
КЬОСТЕР BD Подов ръкав е направен от NBR - гума с вградена
мрежа посредата. Предназначен е за дълготрайна постоянна
еластична хидроизолация. Комбинацията от материали осигурява
отлично свързване с другите хидроизолационни материали, които
се използват под плочки като полимерни дисперсии и гъвкави
минерални изолационни суспензии, както и хидроизолации,
направени от реакционни смоли.

Технически характеристики
Цвят зелен
Дебелина 0.6 мм
Термоустойчивост - 20 °C до + 90 °C
Размер 350 мм x 350 мм

Сфери на приложение
Като част от КЬОСТЕР BD Системата, която е сертифицирана,
съгл. ETAG 022, КЬОСТЕР BD Подов ръкав е системен компонент
за постоянна хидроизолация на отвори за тръби в стените,
например отвори за фалцети под керамични покрития. Подовият
ръкав е гъвкав хидрозиолационен шаблон, който се вгражда в
КЬОСТЕР BD 50.

Субстрат
Субстратът трябва да бъде здрав, солиден, сух и без наличие на
прах и мазнини. Свободните, пречещи на добрата адхезия, частици
и ръбове трябва да бъдат отстранени.

Начин на приложение
Приложение на КЬОСТЕР BD-Системата, съгл. ETAG 022:
Субстратът трябва да бъде грундиран с КЬОСТЕР BD Грунд. След
съхненето на материала прибл. 3 часа, се нанася първия

слой КЬОСТЕР BD 50. КЬОСТЕР BD Подов ръкав се вгражда в
желаната област в първия пресен слой КЬОСТЕР BD 50. След
като първият слой изсъхне напълно, фланговият пръстен,
включително и затягащият пръстен се полагат и се нанася втория
слой КЬОСТЕР BD 50. В резултат на това, мрежата по ръбовете
на подовият ръкав се покриват, така че той се свързва напълно с
областта на хидроизолацията. 

Последваща обработка
КЬОСТЕР BD Подов ръкав е съвместим със силикон и няма да
протече. КЬОСТЕР BD Еластично лепило за плочки може да се
нанася директно върху подовия ръкав.

Почистване
Веднага след употреба, почистете инструментите и
замърсяванията от КЬОСТЕР BD 50 с вода.

Опаковка
B 935 001 бр.

Съхранение
В сухо и хладно помещение и оригинално запечатани опаковки,
материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Свързани продукти
КЬОСТЕР BD 50 Грунд Арт. N B 190 005
КЬОСТЕР BD 50 Арт. N B 290 010
КЬОСТЕР BD Еластично лепило за
плочки

Арт. N B 540 025

КЬОСТЕР BD Еластична лента K 120 Арт. N B 931
КЬОСТЕР BD Вътрешен ъгъл Арт. N B 932 001
КЬОСТЕР BD Външен ъгъл Арт. N B 933 001
КЬОСТЕР BD Стенен ръкав Арт. N B 934 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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