
Hitro, varno in zanesljivo!Hitro, varno in zanesljivo!
KÖSTER KSK membraneKÖSTER KSK membrane
Uporaba KÖSTER KSK membran je eden najhitrejših Uporaba KÖSTER KSK membran je eden najhitrejših 
načinov vgradnje površinske hidroizolacije na načinov vgradnje površinske hidroizolacije na 
betonske plošče, kletne stene in pod estrihe. KÖSTER betonske plošče, kletne stene in pod estrihe. KÖSTER 
KSK membrane so samolepilne in za vgradnjo ne KSK membrane so samolepilne in za vgradnjo ne 
potrebujejo vročega zraka ali odprtega ognja. Njihova potrebujejo vročega zraka ali odprtega ognja. Njihova 
prednost je hitra in čista vgradnja brez varjenja. Takoj prednost je hitra in čista vgradnja brez varjenja. Takoj 
po vgradnji je vodotesna - odporna na dež in celo po vgradnji je vodotesna - odporna na dež in celo 
vodo pod pritiskom. KÖSTER KSK membrane se pod vodo pod pritiskom. KÖSTER KSK membrane se pod 
tlaki uporabljajo tudi kot sistem parne zapore ali tlaki uporabljajo tudi kot sistem parne zapore ali 
zaščite pred Radon plinom. KÖSTER KSK membrane zaščite pred Radon plinom. KÖSTER KSK membrane 
se uporabljajo kot hidroizolacijski sistem v skladu s se uporabljajo kot hidroizolacijski sistem v skladu s 
standardom DIN 18 533.standardom DIN 18 533.

Tesnilni sistemi

Hidroizolacija s  
KÖSTER KSK membranami

KÖSTER vam na uslugo –  
po vsem svetu.

// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
Have d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386; +386 40 211 005
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:

Hidroizolacija v trenutku!
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//  Vgradnja//  Vgradnja

Prednosti
KÖSTER KSK membran
• Hladna vgradnja

• Samolepilne

• Idealne za obdelavo detajlov

• Varjenje z vročim zrakom ali propanom ni 
potrebno

• Takojšen učinek hidroizolacije

• Brez čakanja pred zasipanjem ali lepljenjem 
izolacijskih plošč oz. SD zaščitnih plošč

• Visoka moč oprijema

• Enoten hidroizolacijski sloj

• Ne vsebujejo topil

• Premoščajo razpoke

• Hitra vgradnja

• Visoka odpornost na staranje

• Na zgornji strani laminirane s folijo, ki je 
visoko odporna na pretrge

• KÖSTER KSK SY 15 membrane so testirano 
odporne na Radon plin

• Primerne za uporabo na vseh mineralnih 
podlagah, kot tudi na plastiki in kovini

• Visoko fleksibilne

Priprava podlage Nanos predpremaza Vgradnja membrane Končano!

KÖSTER KSK SY 15 KÖSTER KSK ALU Strong KÖSTER KSK ALU 15


