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Technisches Merkblatt B 932 001

Stand: 06.09.2019KÖSTER BD Innenecke
- CE zertifiziert nach ETAG 022 als Bestandteil des KÖSTER BD-Systems

Еластичний формований аксесуар, для постійної герметизації внутрішніх 
кутів, у поєднанні із системами гідроізоляції під керамічними покриттями

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
B 932

ETAG 022-1
Abdichtung im Verbund mit

einer Nutzschicht für die
Verwendung in Nassbereichen

ETA-09/0199 
Категорія1: 0,4 мм 
Категорія  2: ≥ 0,5 Mpa 
Категорія 2: водонепроникний 
Категорія 2: водонепроникний

Здатність перекривати тріщини 
Міцність на розрив 
З'єднуюча здатність 
Водонепроникність 
Проникнення води  
Термостійкість
Водостійкість
Лугостійкість

Категорія 2: ≥ 0,5 Mpa 
Категорія 2: ≥ 0,5 Mpa 
Категорія 2: ≥ 0,5 Mpa

Властивості
Водонепроникний і постійно еластичний. KÖSTER BD Innenecke 
армований виступаючою тканиною. Виступаюча тканина і хороші 
адгезійні властивості матеріалу NBR, забезпечують  під плиткою гарне 
з'єднання з іншими компонентами системи гідроізоляції.

Технічні дані
Колір 
Температурна стійкість

сірий/зелений 
- 20 °C  до + 90 °C

Області застосування
Як постійно водонепроникна герметизація куточків під керамічними 
покриттями в складі композитної гідроізоляції. Для всіх класів впливу 
вологи згідно abP та листівки ZDB. Внутрішній кутик KÖSTER BD 
Innenecke використовується в системі KÖSTER BD-System згідно 
ETAG 022 як герметизація внутрішніх кутів.

Основа
Поверхня повинна бути міцною, сухою і без пилу та жиру. Сипучі 
частинки та задирки, які погіршують адгезію, необхідно видалити.

Обробка
Застосування в системі KÖSTER BD System згідно ETAG 022. Підкладку 
грунтують ґрунтовкою KÖSTER BD 50 Voranstrich. Після мін. 3 год. 
часу очікування, наносять перший шар KÖSTER BD 50. Внутрішній кут 
KÖSTER BD Innenecke розміщується в першому свіжому шарі KÖSTER 
BD 50 у внутрішній кутовій зоні і притискається.

Після висихання першого шару, край тканини перекривається при 
нанесенні другого шару KÖSTER BD 50, так що внутрішній кут KÖSTER 
BD Innenecke повністю інтегрується в поверхневу гідроізоляцію.

Очищення інструментів
Очистіть інструменти та забруднені ділянки водою, відразу після 
використання.

Одиниця виміру/Упакування
 B 932 001 штука

Зберігання
В прохолодному і сухиму місці, термін зберігання в упаковці не менше 
12 місяців.

Art.-Nr. B 190 005
Art.-Nr. B 290 010
Art.-Nr. B 540 025
Art.-Nr. B 931
Art.-Nr. B 933 001
Art.-Nr. B 934 001

Супутні товари
 KÖSTER BD 50 Voranstrich 
KÖSTER BD 50
KÖSTER BD Flexkleber 
KÖSTER BD Flex-Band K 120 
KÖSTER BD Außenecke 
KÖSTER BD Wandmanschette 
KÖSTER BD Bodenmanschette Art.-Nr. B 935 001
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Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза 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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