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Техническа карта W 721 008

Изд: 23.08.2019КЬОСТЕР NB 1 Флекс

Течна добавка за КЬОСТЕР NB 1 Сив и КЬОСТЕР NB 2 Бял
Характеристики
NB 1 Флекс КЬОСТЕР представлява дисперсия на основата на
карбоксилатен стирен-бутадиен-латекс. Тя е съвместима с всички
стандартни цименти.

Технически характеристики
Съдържание на сухо вещество 23 ± 1 %
pH-стойност 10.5 – 11.5
Вискозитет < 100 mPa.s
Повърхностно напрежение прибл. 50 mN / м
Специфично тегло прибл. 1.00
Минимална температура за
образуване на филм 

прибл. 0 °C

Сфери на приложение
КЬОСТЕР NB 1 Флекс
- Пластифицира материалите NB I Сив КЬОСТЕР и NB 2 Бял
КЬОСТЕР като прави полагането им по-лесно.
- Повишава задържането на вода и по този начин предотвратява
бързото съхнене на покритието.
- Подобрява адхезията към основата.
-Увеличава еластичността и устойчивостта на агресивни съставки в
почвата.
- Повишава устойчивостта на замръзване, както и устойчивостта на
солите, използвани срещу замръзване.
- Намалява проникването на масла и разтворители.
- Подобрява устойчивостта на химикали.

Начин на приложение
Материалът се разбърква с помощта на бавноскоростен миксер
като прахообразният материал NB 1 Сив или NB 2 Бял КЬОСТЕР
се прибавя към NB 1 Флекс КЬОСТЕР (течна добавка). Бъркайте
разтвора до получаването на хомогенна консистенция.

Разходна норма
8 кг за 25 кг торба NB 1 Сив или NB 2 Бял

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
W 721 008 8 кг туба

Съхранение
Материалът се съхранява минимум 2 години на сухо в
неразпечатани туби в хладни, но не хладилни помещения.
Внимателно запечатайте отново вече отворените туби.

Мерки за безопасност
Носете предпазни ръкавици и очила по време на работа с
материала.
 

Свързани продукти
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Сива

Арт. N M 661 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла

Арт. N M 662 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Бърза

Арт. N M 663

КЬОСТЕР NB 1 Сив Арт. N W 221 025
КЬОСТЕР NB 2 Бял Арт. N W 222 025
KÖSTER Четка за течни материали Арт. N W 912 001
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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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