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Техническа карта C 510 025

Изд: 11.09.2019КЬОСТЕР C-Покритие

Запълващ и изравняващ строителен разтвор за заглаждане на
бетонови повърхности
Характеристики
С-Покритието КЬОСТЕР представлява полимерно модифициран
изравнителен разтвор за заглаждане на стандартни и видими
бетонови повърхности. Той втвърдява без напрежение и е
водоустойчив.

Технически характеристики
Плътност на пресния разтвор 1.7 кг / л
Якост на натиск (7 дни) > 11 N / мм²
Якост на натиск (28 дни) > 20 N / мм²
Якост на опън при огъване (7
дни)

> 3 N / мм²

Якост на опън при огъване (28
дни)

> 6 N / мм²

Минимална работна температура + 5 °C
Модул на еластичност >6500
Трайност на работния разтвор прибл. 45 мин

Сфери на приложение
С-Покритието КЬОСТЕР се използва за запълване на свивки или
пробивни отвори в предвариотелно изляти бетонови елементи, за
ремонтиране на кухини във видими бетонови повърхности,
бетонови стени и подове, както и свързващ и ремонтиращ пълнител
за бетони, замазки и мазилки. Използва се за за репрофилиране
на бетон и зидарии, създавайки еднороден външен вид. 

Субстрат
Субстратът следва да бъде твърд и здрав, без наличието на прах и
свободни частици, масла и мазнини. Предварително намокрете
основата. Силно хигроскопичните или солени субстрати трябва да
бъдат грундирани с КЬОСТЕР Полизил TG 500. Нанесете
КЬОСТЕР С-Покритието  30 - 90 минути след грундирането. 

Начин на приложение
Не смесвайте по-голямо количество С-Покритие КЬОСТЕР,
отколкото можете да нанесете в рамките на прибл. 30 минути.
Максимално време на престояване в работния съд - прибл. 45 мин.
Смесете една 25 кг торба от С-Покритието КЬОСТЕР със 7 л чиста
вода. Първо сложете водата в чист съд. След това добавете
прахообразния компонент на порции, докато бъркате
непрекъснато с бавноскоростен механичен миксер (прибл. 400
об./мин.) до достигането на хомогенна консистенция без наличие
на бучки.
С-Покритието КЬОСТЕР се нанася с мистрия в една стъпка. Щом
материалът започне да втвърдява, повърхността може да бъде
заравнена с кече или с твърда полистеринова пяна.
Дебелина на слоя: 0 до 5 мм. 

Разходна норма
1.7 кг/м² при дебелина 1 мм

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. 

Опаковка
C 510 025 25 kg торба

Съхранение
На сухо и в оригинални запечатани опаковки, материалът може да
се съхранява минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете предпазни ръкавици и очила. Спазвайте всички
правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност
при работа с материала.

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
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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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