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Техническа карта W 110 010

Изд: 20.08.2019КЬОСТЕР Битумен грунд

Битумен грунд, съдържащ разтворители
Характеристики
Битумният грунд КЬОСТЕР представлява студено полагаща се,
съдържаща разтворители субстанция със слаба миризма. Той
съдържа комбинация от свързващи агенти и притежава отлични
проникващи свойства. Той действа като слепващо прахта вещество
и свързващ агент за последващи студени или горещо полагани
течни битумни покрития и самозалепващи мембрани.

Технически характеристики
Цвят черен
Твърди съставки прибл. 40-% тегловни
Специфично тегло 0.88 гр/cм³
Работна температура + 2 °C до + 30 °C
Време за съхнене прибл. 1 час

Сфери на приложение
Подходящ е за всички хигроскопични минерални повърхности,
метални листове, дърво и битумни покривни кечета. Подходящ е за
грундиране преди битумните плътни филмови изолации и студено
полагащите се самозалепващи битумни мембрани, както и за
нанасяне върху стари битумни покрития (за обновяване на стари
плътни филмови изолации и битумни покрития).

Субстрат
Основата, върху която ще се нанася Битумния грунд КЬОСТЕР
трябва да бъде суха или леко влажна, чиста, без съдържание на
мазнини, смоли, масла и свободни частици. Увредените бетонови
повърхности и мазилки, както и всички пукнатини и отвори, трябва
да бъдат ремонтирани преди полагането на грунда.

Начин на приложение
Тънък филм от Битумният грунд КЬОСТЕР се нанася върху
повърхността с помощта на четка, валяк или подходящо пръскащо
устройство. Последващите покрития могат да бъдат полагани след
пълното изсъхване на грундиращия слой. Грундът става леплив
при ниски температури. Влажните субстрати, високите температури
или продължителното излагане на пряка слънчева светлина могат
да причинят издуване на грундиращия филм поради създаването
на условия за парова дифузия.

Разходна норма
150 - 200 мл/м2;

Почистване
Почиствайте инструментите веднага след употреба с КЬОСТЕР
Универсален почистващ препарат.

Опаковка
W 110 010 10 л бака

Съхранение
Съхранявайте материала в хладни и сухи помещения. Във
фабрично запечатани опаковки той може да бъде съхраняван
минимум 1 година.

Мерки за безопасност
Материалът съдържа въглеводородни разтворители. Те са опасни
за здравето и могат да причинят белодробни увреждания при
поглъщане. Изпаренията могат да причинят сънливост или
замайване. Не вдишвайте парите. Полагайте материала само в
добре вентилирани помещения. Материалът е запалим. Пазете от
източници на възпламеняване. Съблюдавайте всички държавни и
местни изисквания за безопаност при работа с материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР KSK ALU Strong Арт. N R 817 105 AS
КЬОСТЕР Бикутан 2C Арт. N W 250 028
КЬОСТЕР Бикутан 1C Арт. N W 251
КЬОСТЕР Деуксан 2C Арт. N W 252 032
KOSTER Деуксан Професионален Арт. N W 256 032
КЬОСТЕР KSK ALU 15 Арт. N W 815 096 AL
КЬОСТЕР KSK SY 15 Арт. N W 815 105
КЬОСТЕР Перисталтик - помпа Арт. N W 978 001
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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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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