Технологічна карта W 190 030
Видання 20.05.2015

Захисне гідроізолююче покриття, без запаху та розчинників
Властивості
Рідка бітумна емульсія, без запаху і розчинників, з відмінними
адгезійними властивостями на сухих і вологих мінеральних основах.
Технічні дані
Вміст твердих речовин
Показник pH
Час висихання (20 °C)
Нанесення наступного шару (20 °C)

60 %
10,5
24 години
3 - 4 години

Застосування
Як ґрунтовка під самоклеючі мембрани KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen та бітумні покрівельні та гідроізоляційні покриття, напр.
KÖSTER Bikuplan, KÖSTER Bikuthan®, Deuxan®, в якості гідроізоляційного та захисного покриття для бетону та інших мінеральних
основ, а також балконів, терас, тощо.
Нанесення
Для виконання гідроізоляції KÖSTER Bitumen-Emulsion слід наносити в нерозведеному виді, за одну або дві робочі операції за
допомогою пензля, щітки, валика або розпилювача. Перший грунтуючий шар допускається розвести водою в пропорції 1:1÷1:5. Як
ґрунтовка під бітумні мембрани або бітумні мастики наноситься в один шар, з попереднім розведенням водою в пропорції 1:1÷1:5.
Витрати
Близько 80-100 г/м2 в якості грунтовки.
Близько 200-300 г/м2 в на один шар покриття
Очищення інструментів
Негайно, після використання промити з водою. Сухий залишок матеріалу можна
видалити за допомогою універсального очищувача KÖSTER Universalreinige.
Упакування / Форма поставки
W 190 030

30 кг / Відро

Зберігання
Зберігати в прохолодному, захищеному від морозу місці.
Термін зберігання – 12 місяців в оригінальному, щільно закритому упакуванні.
Схожі продукти
KÖSTER Spezial-Fugenband
KÖSTER KSK ALU Strong
KÖSTER Fixband 10 ALU
KÖSTER Fixband-Vlies
KÖSTER Fixband 15 DS
KÖSTER KSK ALU 15
KÖSTER KSK SY 15
KÖSTER KSK DS 15
KÖSTER Universalreiniger

Art.-Nr. J 870 010
Art.-Nr. R 817 105 AS
Art.-Nr. W 810 AL
Art.-Nr. W 815 015 F
Art.-Nr. W 815 020 DS
Art.-Nr. W 815 096 AL
Art.-Nr. W 815 105
Art.-Nr. W 815 105 DS
Art.-Nr. X 910 010

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні
значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність
за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут
для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають
письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і
застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні
версії недійсні.
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