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-CE-сертифыковано, відповідно до ETAG 022 , як частина системи KÖSTER BD-Systems

Еластична ущільнююча манжета для постійної герметизації проходів труб
у поєднанні з системами гідроізоляції під керамічними покриттями

Тріщиноперекриваюча здатність
Межа міцності на розрив
Fugenüberbrückungsfähigkeit
Стійкість до проникнення води
Температурна стійкість
Водостійкість
Лугостійкість

Категорія 2: ≥ 0,5 МПа,
Категорія 2: ≥ 0,5 Мпа,
Категорія 2: ≥ 0,5 Мпа

Властивості
Манжета з каучуку NBR, з тканинною вставкою по середині, для
водонепроникної, постійно еластичної герметизації. Ця комбінація
матеріалів забезпечує відмінну адгезію з усіма гідроізоляційними
матеріалами, що використовуються під покриттями з керамічними
плитками, такими як полімерні дисперсії та мінеральні еластичні
герметизуючі суспензії.
Технічні дані
Колір
сірий, зелений
Товщина
0,6 мм
Температурна стійкість
- 20 °C до + 90 °C
Розмір
120 мм x 120 мм

нанесення другого шару KÖSTER BD 50, так що манжета KÖSTER BD
Wandmanschette повністю інтегрується в поверхневу гідроізоляцію.
Після встановлення
KÖSTER BD Wandmanschette сумісна з силіконовими герметиками,
без ризику протікання. В якості системного клею для плитки, можна
використовувати KÖSTER BD Flexkleber.

B - Гідроізоляція мокрих і вологих приміщень
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Abdichtung im Verbund mit
einer Nutzschicht für die
Verwendung in Nassbereichen
ETA-09/0199
Категорія 1: 0,4 мм
Категорія 2: ≥ 0,5 МПа
Категорія 2: водонепроникна
Категорія 2: водонепроникна

Очищення інструментів
Одразу після використання, інструменти та забруднені місця
очищайте водою.
Артикул / Форма поставки
B 934 001

штука

Зберігання
Зберігати при кімнатній температурі в сухому місці,
принаймні протягом 24 місяців.
Супутні продукти
KÖSTER BD 50 Voranstrich
KÖSTER BD 50
KÖSTER BD Flexkleber
KÖSTER BD Flex-Band K 120
KÖSTER BD Innenecke
KÖSTER BD Außenecke
KÖSTER BD Bodenmanschette

Art.-Nr. B 190 005
Art.-Nr. B 290 010
Art.-Nr. B 540 025
Art.-Nr. B 931
Art.-Nr. B 932 001
Art.-Nr. B 933 001
Art.-Nr. B 935 001

Сфери застосування
Манжета KÖSTER BD Wandmanschette використовується в системі
KÖSTER BD-System відповідно до ETAG 022, для герметичного та
еластичного ущільнення в місцях проникнення труб у душові кабіни,
фітинги, тощо під керамічними покриттями.
Основа
Поверхня повинна бути сухою, міцною, без пилу та жиру. Нестійкі
частинки та задирки, що можуть погіршити адгезію необхідно видалити.
Нанесення
Застосування в системі KÖSTER BD System зг. ETAG 022. Основа
обробляється грунтівкою KÖSTER BD 50 Voranstrich. Після, прибл.
3 год. очікування, наноситься перший шар KÖSTER BD 50 .
Манжета KÖSTER BD Wandmanschette, натягується на трубу, і
затискається і фіксується у ще свіжий шар KÖSTER BD 50. Після
висихання першого шару, кромки тканини обробляються шляхом

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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