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Техническа карта W 232 033

Изд: 08.07.2020KЬОСТЕР NB Eластик E

2-компонентна еластична минерална хидроизолация
Характеристики
КЬОСТЕР NB Еластик E е хидроизолационно, еластично и
износоустойчиво покритие с отлична адхезия към всички видове
минерални субстрати и е устойчиво на корозивните течности от
рода на разредени киселини и основи. Притежава добра UV-
устойчивост.

Преимущества:
• Премоства пукнатини. 
• Устойчив на пешеходен трафик. 
• Идеален за балкони и тераси под плочки. 
• Подходящ за влажни повърхности. 
• Заедно с NB 1 Сив е подходящ за хидроизолация на негативната
страна. Система на циментова основа. 
• Подходящ за минерални субстрати от рода на бетон и тухли.

Технически характеристики
 Плътност (прахообразен и течен
компонент)

прибл. 1.7 g / cm³

 Температура на полагане min. + 2 °C
 Опънно удължение (на цялата с-
ма)

> 50%

 Премостване на пукнатини (2
mm дебелина на слоя) съгл. EN
14891

> 0.75 mm

Устойчивост на пропукване при
ниски температури (-20°C) съгл.
EN 1062-7

Клас  A3 (>500 µm)

Адхезионна якост на опън съгл.
EN 14891

> 0.5 N/mm²

Хидроизолационен срещу вода
под налягане съгл. EN 14891

7 bar

Трайност на работния разтвор прибл. 2 часа
Устойчив на пешеходен трафик
след

прибл. 24 часа

Устойчив на полагане на
последващо покритие 

прибл. 2 дни

Сфери на приложение
Покрития, изработени от КЬОСТЕР NB Eластик Е са устойчиви на
износване, еластични и хидроизолационни. Такива покрития могат
да бъдат използвани за площи, които са обект на механични
натоварвания, както и за площи, които могат да бъдат обект на
напукване, напр. хидроизолационни слоеве върху тераси и
балкони, за предпазване на бетонови повърхности, достъпни за
поддръжка, за хидроизолация на водни резервоари, плувни
басейни, мокри и влажни помещения под плочки и керамични
покрития. Ако хидроизолацията (2 слоя) е направена от КЬОСТЕР
NB Еластик Е, материалът може също така да бъде използван като
лепило за плочки (като трети слой), ако се полагат плочки. Не е
подходящ за хидроизолация при негативен воден напор и не е
подходящ за хидроизолация на покриви.
• Хидроизолация на балкони и тераси преди полагане на
керамични плочки.
• Хидроизолация  на плувни басейни от позитивната страна преди

полагането на керамични плочки.
• Хидроизолация на водопроводни канали, язовирни стени върху
КЬОСТЕР NB 1 Сив, басейни и резервоари.
• Хидроизолация на гипсокартон, мазилка или циментови
повърхности, леки циментови блокчета и  морски шперплат. 
• Предпазване на циментови мазилки или бетон с пукнатини от
съсъхване и срещу инфилтрация на вода. 
• Предпазване на бетонови стълбове и греди срещу проникване на
въглероден двуокис. 
• Предпазване на конструкции с недостатъчно бетоново покритие
на армировката срещу проникване на агресивни елементи. 
• Гъвкав предпазен слой върху нови бетонови конструкции или
ремонтирани конструкции. 
• Защита на бетонови повърхности, които могат да влязат в контакт
със сулфати, морска вода и соли, използвани за размразяване,
напр. натриев или калциев хлорид .

Субстрат
Субстратът трябва да бъде твърд, здрав и чист. Хигроскопичните
субстрати следва да бъдат грундирани с КЬОСТЕР Полизил TG
500. Нехигроскопичните субстрати се навлажняват предварително,
без да се наводняват.

Начин на приложение
Ново строителство:
Необходимо е да се подготви правилно субстрата, за да се
постигне гарантирана дълготрайност. Краищата трябва да бъдат
заоблени с подходящи инструменти, а повърхността на стените -
интензивно почистена от всякакви възпрепятстващи свързването
субстанции с вода под високо налягане. Грубостта на повърхността
следва да бъде изравнена съобразно дълбочината. Изравнете
повърхностите в дълбочина ≥ 5 mm (напр. кухини и всякакви
неравномерности при фуги или обрушвания) с КЬОСТЕР Разтвор
за ремонти Плюс или КЬОСТЕР Разтвор за ремонти с добавка 30%
КЬОСТЕР SB-Свързваща Емулсия, добавена към водата за
разтвора. В случай на дълбочина на повърхностните неравности ≤
5 mm или нахлуване на вода от негативната страна (напр.
повърхностни неравномерности, неравности или малки дефекти и
обрушвания) изравнете повърхността с КЬОСТЕР NB 1 Сив с
добавка на КЬОСТЕР NB 1 Флекс във водата за разтвора,
положен с КЬОСТЕР Четка за суспензии. Грундирайте
минералните субстрати с КЬОСТЕР Полизил TG 500 като
използвате голяма четка или помпа за пръскане. Слабо
хигроскопичните или нехигроскопичните субстрати следва да
бъдат предварително намокрени с вода до тяхното пълно
навлажняване.
Ремонтни дейности: 
Почистете повърхността с вода под високо налягане (напр. 400
бара), следвайки подходящи методи с цел почистване на всички
намаляващи адхезията материали. Старите покрития трябва да
бъдат отстранени до чист минерален субстрат. Защитете силно
навлажнените субстрати там, където влагата е видима и цветът на
повърхността е потъмнял поради влагата чрез полагане на
КЬОСТЕР NB 1 Сив поне един ден преди хидроизолацията.
Полагайте с КЬОСТЕР Четка за суспензии срещу навлизането на

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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вода от негативната страна. Почистете фугите от нездравия
разтвор в дълбочина прибл. 2 см и съответно запълнете с
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс с 30 % добавка КЬОСТЕР SB-
Свързваща Емулсия към водата за разтвора. Изравнете грубите
повърхности с повърхностна дълбочина ≥ 5 mm (напр. кухини и
всякакви неравномерности при фуги или обрушвания) с КЬОСТЕР
Разтвор за ремонти Плюс или КЬОСТЕР Разтвор за ремонти с
добавка 30% КЬОСТЕР SB-Свързваща Емулсия, добавена към
водата за разтвора. В случай на дълбочина на повърхностните
неравности ≤ 5 mm или нахлуване на вода от негативната страна
(напр. повърхностни неравномерности, неравности или малки
дефекти и обрушвания) изравнете повърхността с КЬОСТЕР NB 1
Сив с добавка на КЬОСТЕР NB 1 Флекс във водата за разтвора,
положен с КЬОСТЕР Четка за суспензии. Грундирайте
минералните субстрати с КЬОСТЕР Полизил TG 500, положен в
една работна стъпка и неразреден до пълно напояване на
повърхността (в случай на силно хигроскопични повърхности
полагайте винаги 2 слоя) чрез четка или пръскане.
Подготовка на продукта и полагане: 
Смесете двата компонента, използвайки бавноскоростен миксер
като добавяте прахообразния компонент към течния. КЬОСТЕР NB
Еластик Е се полага минимум в два слоя с помощта на мистрия или
четка. Приспособете работната консистенция като добавите 0.5 л
вода. В зоните, застрашени от напукване, инсталирайте КЬОСТЕР
Стъклофибрантна мрежа в първия пресен слой. Положете
минимум един втори слой отгоре. Върху връзките стена/под, ъглите
и детайлите, армирайте първия пресен слой с КЬОСТЕР Еластично
платно. Предпазвайте прясно положеното покрите КЬОСТЕР NB
Еластик Е от мраз  и дъжд до пълното му втвърдяване.

Разходна норма
прибл. 3.6-4.5 kg/m²
Разход (MDLT = минимална дебелина на изсъхналия слой)
 Случай  MDLT  Разход  Слоеве
 Почвена влага 2 mm  min. 3.6 kg/m²  min. 2
 Незадържащо се просмукване 2 mm  min. 3.6 kg/m²  min. 2
 Задържащо се просмукване 2,5 mm  min. 4,5 kg/m²  min. 2
 Хидроизолация стена/под 2 mm  min. 3.6 kg/m²  min. 2

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.
Втвърдените остатъци трябва да се отстранят механично.

Съхранение
Съхранявайте материала на сухо в хладни, но нехладилни
помещения. В оригинално запечатани опаковки материалът може
да бъде съхраняван минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете предпазни ръкавици и очила по време на работа с
материала. Съблюдавайте всички правителствени, държавни и
местни разпореждания за безопасност при работа с материала.

Други
Съдържание на 1 палет: 693 kg (21 бр. х 33 kg) 
Размер на палета: Euro pallet (1.2 m × 0.8 m × 0.14 m)

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР NB 1 Сив Арт. N W 221 025
КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа Арт. N W 411
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Арт. N W 530 025

КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс Арт. N W 532 025
КЬОСТЕР NB 1 Флекс Арт. N W 721 008
КЬОСТЕР NB 1 Четка за суспензии Арт. N W 913 001
КЬОСТЕР Гумени ръкавици Арт. N X 920 001
КЬОСТЕР Миксер с единична лопатка Арт. N X 991 001
КЬОСТЕР Бъркалка за строителни
разтвори

Арт. N X 997 001
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