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Technisches Merkblatt R 260 020

Stand: 24.01.2020KÖSTER Dachflex
- WZ "Dachflex" ges. gesch., Deutsches Patentamt, Nr. 395 06 702
- Untersuchungsbericht, Fachhochschule Ostfriesland - Wasserdampfdurchlässigkeit

Полімерне покриття для даху, без розчинників

Властивості
Еластичний, пастоподібний полімерний герметик, без розчинників, для 
сухих і злегка вологих поверхонь. Швидко сохне. Після висихання, 
плівкоподібне покриття є надзвичайно еластичним, водонепроникним 
та паропроникним, стійке до старіння, ультрафіолетового 
випромінювання та впливу морозу та атмосферних опадів. 
Переваги:
- легко наноситься (однокомпонентний)
- безшовний герметизуючий шар
- дуже хороша адгезія до різноманітних основ
- стійкий і міцний проти впливу погоди
- може використовуватися як фінішний УФ-відбиваючий шар 
- зменшує потребу в енергії для охолодження
- покриття без розчинників

пастоподібна
вище + 5 ° C
вище + 5 ° C

білий
> 0,4 N/мм²

> 80 %
бл. 1,51 г/см³

бл. 75 %
2

Технічні дані
Консистенція (+ 23 °C) 
Температура обробки 
Температура основи
Колір
Міцність на розрив
Подовження при розтягуванні
Густина
Вміст твердих речовин
Кількість шарів  
Товщина мокрого шару 
Товщина сухого шару 
Водопроникність 
Еквівалентна товщина повітряного шару Sd 
СО2 проникність
Відн. вологість при обробці 
Час висихання "на дотик" 
Час висихання другого шару

1,0 - 1,5 мм (1,5 - 2 кг/м²) 
0,75 - 1,0 мм

7,8 г / м² d
2,5 м

0,4 г / м² d
макс. 85 %

близько 2 годин
близько 3 годин

Сфери застосування
Для герметизації новозбудованих будівель, для профілактичного 
захисту, або для покриття поверхонь даху з цегли, бетонної черепиці, 
бітумних матеріалів, фіброцементних панелей та стяжки. 
KÖSTER Dachflex також підходить для неексплуатованих плоских дахів,  
(наприклад, над гаражами, навісами для автомобілів, які мало 
використовуються). Також може використовуватися для перекриття 
тріщин штукатурних фасадів.

Основа
Відповідні основи - це бетон, стяжка, будівельні розчини, фіброцементні 
плити, азбестові плити, бітумні листи (без алюмінієвого ламінування), 
цинк, сталь, алюміній, дерево та керамічна плитка. Сухі та злегка вологі, 
тверді, чисті, тобто без нестійких та крихких компонентів, старих 
нашарувань, моху, водоростей, смолистих речовин. Речовини, що 
можуть послабити  адгезію, повинні бути повністю видалені.
Компенсаційні шви, тріщини або будівельні шви необхідно обробити 
стрічкою для з’єднання KÖSTER Fugenband 20/30, , залежно від розміру 
шва, проклеєною клеєм KÖSTER KB-Pox. У випадку надбудов, стиків 
(примикань) стіна/підлога,  необхідно за 24 год. до нанесення KÖSTER 
Dachflex, влаштувати заокруглення (галтелі) з KÖSTER Sperrmörtel.

Відповідна підготовка основи для кожного застосування описана у 
відповідних розділах нижче.

Обробка мінеральних поверхонь
KÖSTER Dachflex необхідно наносити щонайменше два окремі 
шари по 0,75 - 1,0 кг / м² кожен (загальна витрата 1,5 - 2,0 кг / м2).  
Додатково можна нанести третій шар, це робиться для згладжування 
поверхні або для оптичного дизайну.
- Дефекти та порожнини менше 5 мм заздалегідь заповнюються 
KÖSTER Dachflex
- Дефекти понад 5 мм повинні бути вирівняні за 24 години до 
нанесення KÖSTER Dachflex за допомогою  KÖSTER Sperrmörtel-Fix
- Підготовка основи мінеральних субстратів може здійснюватися 
струменями води під високим тиском, піскоструминним способом, 
шліфуванням або фрезеруванням
- Високопоглинаючі основи грунтуються сумішшю KÖSTER Dachflex, 
розведеною 1: 1 водою (витрата приблизно 100 - 200 г / м2  в 
розбавленому виді - в такому випадку, загальна витрата матеріалу 
збільшується за рахунок грунтування)
- Бетонні основи повинні мати вік не менше 28 днів - мінеральні 
основи або основи з існуючими покриттями повинні мати мінімальну 
міцність на розрив 0,8 Н / мм²

Бітумні основи та бітумні мембрани
KÖSTER Dachflex необхідно наносити щонайменше два окремі шари 
по 0,75 - 1,0 кг / м² кожен (загальна витрата 1,5 - 2,0 кг / м2).  
Додатково можна нанести третій шар, це робиться для згладжування 
поверхні або для оптичного дизайну.
- Поверхню попередньо слід очистити водою під високим тиском - та 
дозволити як слід висохнути
- Бульбашки розрізають хрест-навхрест і очищають, після цього, 
ділянку бульбашок покривають KÖSTER Dachflex і міцно приклеюють 
розрізані бітумні смуги до основи; Потім цю ділянку обробляють 
двома шарами KÖSTER Dachflex з вставкою армувальної тканини 
KÖSTER Flexgewebes в перший свіжий шар
- В області тріщин тканина KÖSTER Flexgewebe вкладається у 
гідроізоляцію смугами 10 см 
- Залежно від віку та типу бітуму, на поверхні можуть проступити 
коричневі плями - це не впливає на функцію KÖSTER Dachflex - при 
необхідності, слід заздалегідь виконати пробні нанесення

Металеві основи
KÖSTER Dachflex необхідно наносити щонайменше два окремі шари 
по 0,75 - 1,0 кг / м² кожен (загальна витрата 1,5 - 2,0 кг / м2).  
Додатково можна нанести третій шар, це робиться для згладжування 
поверхні або для оптичного дизайну.
- Поверхні повинні бути чистими, без будь-яких речовин, що 
зменшують адгезію, таких як масла або жири,  також на поверхні не 
повинно бути ніяких захисних плівок
- поверхні можна очистити піскоструминною обробкою або  
розчинниками - при використанні розчинників, розчиннику потрібно 
дати повністю випаруватися

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 
відрізняютьсявід 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.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна,м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua
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Ремонт потрісканих штукатурних фасадів
Після нанесення грунтуючого шару KÖSTER Dachflex (витрата 
приблизно 25 - 50 г / м2), необхідно нанести принаймні два шари 
KÖSTER Dachflex (витрата на шар приблизно 130 - 175 г / м2).  
Додатково можна нанести третій шар, це робиться для згладжування 
поверхні або для оптичного дизайну.
- Для грунтування ділянок з тріщинами, прогрунтуйте поверхню, для 
цього змішайте KÖSTER Dachflex з водою у пропорції 1: 4 
- Розріжте тканину KÖSTER Flexgwebe на смужки розміром 10 см - 
нанесіть шар KÖSTER Dachflex в область тріщини шириною 15 см і 
вкладіть тканину KÖSTER Flexgwebe, при чому смужки повинні 
перекриватися не менше як на 5 см
- Відразу після цього наноситься другий шар KÖSTER Dachflex 
шириною 20 см, завдяки чому стрічка KÖSTER Flexgwebe буде 
повністю втоплена і вмонтована в покриття
- Остаточне покриття повинно бути виконане за допомогою 
еластичної системи KÖSTER Dachflex по всій поверхні

Технологія нанесення
- KÖSTER Dachflex є однокомпонентним і може одразу наноситись, 
без попереднього приготування
- Матеріал необхідно лише розмішати в ємності для досягнення 
однорідної консистенції
- KÖSTER Dachflex можна розводити з макс.  5% чистої води після 
його перемішування
- Більше розбавлення з водою призводить до втрати гарантованих 
властивостей
- Обробку можна проводити за допомогою валика, щітки, кельми або 
методом безповітряного розпилення

Примітка
- Дотримуйтесь всіх місцевих чи державних норм чи нормативів щодо 
гідроізоляції плоских дахів
- Зазначені значення витрат можуть дещо відрізнятися, залежно від 
застосування та типу поверхні
- Тріщини та стики перед нанесенням KÖSTER Dachflex необхідно 
закрити врівень з поверхнею
- Перед нанесенням двох герметизуючих шарів нанесіть додатковий 
армуючий шар з  KÖSTER Dachflex на ділянках всіх з'єднань, 
примикань, перекриттів або інших деталізованих точок.

- У зоні вертикальних та горизонтальних примикань, заокруглення 
виготовлені з KÖSTER Sperrmörtel-Fix, повинні бути принаймні за 24 
години до нанесення KÖSTER Dachflex, з сторонами довжиною 5 см; 
Краї необхідно згладити
- За рахунок низьких температур та високої вологості - час висихання 
подовжується 
- Покриття з KÖSTER Dachflex  не повинно піддаватися механічним 
навантаженням
- Не підходить для використання під водою
- При використанні для перекриття тріщин (не стосується випадків 
реставрації фасаду), для того щоб мати можливість поглинати рухи, 
вкладена тканина KÖSTER Flexgwebe не повинна приклеюватися до 
основи над площею тріщини на відстані менше 1 см.
- Не використовуйте KÖSTER Dachflex на водонасичених основах

Витрати
0,75 - 1 кг / м2 на один шар
в якості грунтовки: 50-100 г / м2
при нанесенні валиком необхідно виконати кілька операцій

Очищення пристроїв
Відразу після використання промити з водою. 
Затверділий матеріал необхідно очищати механічно.

Упакування
R 260 020 відро 20 кг

Зберігання
В прохолодному, але захищеному від морозу місці, не менше 12 
місяців. На поверхні можуть проявлятися водні виділення - їх 
потрібно перемішати.

Безпека
При нанесенні необхідно дотримуватися державних норм щодо 
ущільнення плоских дахів.

Супутні продукти
Art.-Nr. J 120 005KÖSTER KB-Pox Kleber 

KÖSTER FS Primer 2K Art.-Nr. J 139 200
KÖSTER Fugenspachtel FS-V schwarz              Art.-Nr. J 231 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H schwarz             Art.-Nr. J 232

Art.-Nr. J 235KÖSTER PU 907
KÖSTER Fugenband 20 
KÖSTER Fugenband 30 
KÖSTER Polysil TG 500
KÖSTER Superfleece
KÖSTER Sperrmörtel
KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig 
KÖSTER Quast für Flüssigkeiten

Art.-Nr. J 820 020 
Art.-Nr. J 830 020 
Art.-Nr. M 111 
Art.-Nr. W 412 
Art.-Nr. W 530 025 
Art.-Nr. W 532 025 
Art.-Nr. W 912 001
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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 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 відрізняютьсявід 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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