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Техническа карта W 190 030

Изд: 2017-09-11КЬОСТЕР Битумна Eмулсия

Защитно покритие и грунд, без мирис и без съдържание на
разтворители
Характеристики
Битумната Емулсия КЬОСТЕР е нисковискозитетна битумна
емулсия, която се свързва отлично, както със сухи, така и с влажни
минерални субстрати. Може да се използва като грунд за KSK
Мембраните КЬОСТЕР или КЬОСТЕР Полимерно-
модифицираните битумни покрития, както и като
хидроизолационно покритие, например при предпазването на
бетона или външната хидроизолация на сутерени.

Технически характеристики
Твърдо съдържание 60 %
pH Стойност 10.5
Време за втвърдяване (+ 20 °C) 24 часа
Полагане на следващ слой (+
20°C)

след 3-4 часа

Сфери на приложение
Като грунд преди полагането на самозалепващите KSK
хидроизолационни мембрани КЬОСТЕР, КЬОСТЕР полимерно-
модифицираните битумни покрития, както и като защитно покритие
и грунд при полагането на покривни мембрани.

Субстрат
Субстратът трябва да е без наличие на свободни частици, прах,
масла и мазнини. 

Начин на приложение
Битумната Емулсия КЬОСТЕР се нанася еднократно, без да се
разрежда, с помощта на четка, валяк или подходящо пръскащо
устройство.

Разходна норма
200 - 300 г/м2; за покритие

Почистване
Почистете инструментите веднага след употреба с чиста вода.
Втвърденият материал може да бъде отстранен с помощта на
Универсален почистващ препарат КЬОСТЕР.

Опаковка
W 190 030 30 кг комплект

Съхранение
Съхранявайте материала в студено, но не хладилно помещение. В
оригинално запечатани опаковки, материалът може да се
съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност
Съблюдавайте всички правителствени, държавни и местни
разпоредби за безопасност, когато работите с материала.

Свързани продукти

KÖSTER KSK ALU Strong Арт. N R 817 105 AS
KÖSTER Фиксираща лента 10 ALU Арт. N W 810 AL
KÖSTER Бутил Флийс Фиксираща лента Арт. N W 815 015 F
KÖSTER Фиксираща лента 15 DS Арт. N W 815 020

DS
KÖSTER KSK ALU 15 Арт. N W 815 096

AL
KÖSTER KSK SY 15 Арт. N W 815 105
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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