Технічна інструкція M 278

KÖSTER Crisin Cream

Дата: 2015-07-31

Звіт про тестування MFPA Лейпциг, відповідно до WTA 4-4-04, DFG (вологість) 95%

Властивості:
Ін'єкційний крем, без розчинників, на основі силанів і смол, для
влаштування горизонтальної гідроізоляції (проти капілярної
підтяжки вологи), способом ін'єктування.
Технічні дані
Склад продукту
Колір
Густина
Вміст твердих речовин
Консистенція
Робоча температура

комбінація смол і сіланів
білий
0,85 г / см³
бл. 85%
густий крем
+ 5 ºC до + 35 ºC

Застосування
Препарат KÖSTER Crisin Creme використовується для ін'єктування
структурних елементів з мінеральних матеріалів, для влаштування
таким чином горизонтальної ізоляції від капілярної вологи. KÖSTER
Crisin Creme можна використовувати як у приміщенні, так і на зовні.

M 278 010
M 278 310

10 л відро
310 мл картридж

Зберігання
Матеріал повинен зберігатись у щільно закритих оригінальних
упаковках при кімнатній температурі (близько 20 ° С) мін. 12 місяців.
Пов'язані технічні інструкції
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER Polysil TG 500
KÖSTER Sanierputz Glattspachtel
KÖSTER Sanierputz "S" biały
KÖSTER Sanierputz 2 lekki
KÖSTER Sanierputz „E” szary

Спосіб виконання робіт
Висвердлити горизонтальні отвори діаметром 14 мм в найнижчій
точці стіни ( напр. в крайньому нижньому кладочному шві), розрив
між отворами повинен становити близько 10 см (незалежно від
товщини стіни). Отвори слід свердлити на мглибину, на 3 см. меншу
ніж товщина муру. Очистіть отвори водою або стисненим повітрям.
Потім вставте в отвір носик картриджа з ін'єкційним кремом ( 530 мл
або 310 мл), і задопомогою ручного пістолета KÖSTER Hand-Pistole,
або KÖSTER Handpresse, витисніть крем. Негайно, після застосування
інжекційного крему, отвори повинні бути закриті за допомогою
швидкотверднучого розчину KÖSTER KB FIX 5.

M - Системи реставрації

Крем ін'єкційний, без розчинника, для гідроізоляції проти
капілярної вологи

Numer produktu C
515 015
Numer produktu M
111
Numer produktu M
369 025
Numer produktu M
663 030
Numer produktu M
664 025
Numer produktu M
668

У випадку, внесення ін'єкційного крему KÖSTER Crisin Creme за
допомогою пневматичних пристроїв, використовуйте ін'єкційний
крем, який поставляється в відрах по 10 л .
Витрати
для стіни, товщиною 12 см: бл. 140 мл/ м.п.;
для стіни, товщиною 36 см: бл. 330 мл / м.п.
Товщина стіни (см)

Витрати (мл / м.п.)

12

бл. 140

В ихід м.п. з картриджа
310 мл
бл. 2,2 м.п.

24

бл. 330

бл. 0,9 м.п.

36

бл. 510

бл.. 0,6 м.п.

Очищення інструментів
одразу після використання промити водою
Упакування
M 278 006

6 x 310 мл в картоні

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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