
KÖSTER Sanirni ometi
KÖSTER Sanirni ometi so zasnovani posebej za sanacijo KÖSTER Sanirni ometi so zasnovani posebej za sanacijo 
zidanih konstrukcij z visoko vsebnostjo vlage in soli. So zidanih konstrukcij z visoko vsebnostjo vlage in soli. So 
izjemno trdni, obenem pa je prostornina njihovih zračnih izjemno trdni, obenem pa je prostornina njihovih zračnih 
por zelo velika. Visoka vsebnost soli nanje ne vpliva, še več, por zelo velika. Visoka vsebnost soli nanje ne vpliva, še več, 
solem preprečujejo prehajanje na površino. Ko je kapilarni solem preprečujejo prehajanje na površino. Ko je kapilarni 
dvig vlage zaustavljen z vgradnjo KÖSTER Crisin 76,  dvig vlage zaustavljen z vgradnjo KÖSTER Crisin 76,  
KÖSTER Sanirni ometi pomagajo pri sušenju sten in KÖSTER Sanirni ometi pomagajo pri sušenju sten in 
absorbirajo preostanek soli. KÖSTER Sanirni ometi so na absorbirajo preostanek soli. KÖSTER Sanirni ometi so na 
voljo v sivi ali beli barvi. V zgodovinskih zgradbah se lahko voljo v sivi ali beli barvi. V zgodovinskih zgradbah se lahko 
uporabijo tudi kot dekoativni ometi, brez potrebe po uporabijo tudi kot dekoativni ometi, brez potrebe po 
naknadnem barvanju. Primerni so za notranjo in zunanjo naknadnem barvanju. Primerni so za notranjo in zunanjo 
uporabo, ter so v skladu s harmoniziranimi evropskimi uporabo, ter so v skladu s harmoniziranimi evropskimi 
normami (CE). normami (CE). 

Tesnilni sistemi

KÖSTER KD Sistem
Hiter sistem za hidroizolacijo kleti

Priprava podlage sPriprava podlage s
KÖSTER Polysil TG 500KÖSTER Polysil TG 500

Nanos osnovnega obrizgaNanos osnovnega obrizga
KÖSTER Sanirni omet-špricKÖSTER Sanirni omet-špric

Nanos KÖSTER SanirnegaNanos KÖSTER Sanirnega
ometaometa

Zagladitev površine Zagladitev površine 

Proti aktivnim vdorom vode

Zatesnjeno v nekaj sekundah!

KÖSTER vam na uslugo –  
po vsem svetu.

// Kontaktirajte nas

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:
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Glavne značilnosti
KÖSTER KD Sistema

• Površinska hidroizolacija proti vodi pod 
pritiskom z negativne strani

• Zunanji izkop ni potreben
• KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah v nekaj 

sekundah zatesni aktivne vdore vode
• Prodre globoko v podlago in blokira pore
• Odporen na soli, ki so škodljive za gradbene 

elemente
• Soli na KÖSTER KD Sistem ne vplivajo - ko 

je sistem enkrat dozoren, ne bo odstopil od 
površine

• Enostaven za uporabo
• Primeren tudi za hidroizolacijo s pozitivne 

strani
• Dokazano učinkovit že desetletja

//  Tesnjenje aktivnih vdorov vode s KÖSTER KD 2, hitro-reakcijskim prahom: //  Tesnjenje aktivnih vdorov vode s KÖSTER KD 2, hitro-reakcijskim prahom: 

Aktivni vdor vode...Aktivni vdor vode...11 ....zatesnimo.......zatesnimo...22 ...v nekaj sekundah!...v nekaj sekundah!33

//  Tesnjenje površin s KÖSTER KD Sistemom://  Tesnjenje površin s KÖSTER KD Sistemom:

KÖSTER KD 1, tesnilni  KÖSTER KD 1, tesnilni  
premaz: 2 sloja (drugi sloj  premaz: 2 sloja (drugi sloj  
po 30 minutah)po 30 minutah)

44KÖSTER KD 1,  KÖSTER KD 1,  
tesnilni premaztesnilni premaz11 KÖSTER KD 2  KÖSTER KD 2  

hitro-reakcijski prahhitro-reakcijski prah22 KÖSTER KD 3, KÖSTER KD 3, 
zaščitni premazzaščitni premaz33

Popolna rešitev za manjša  
popravila v kletnih prostorih:
Celoten KÖSTER KD Sistem v enem paketu!
• 7.5 kg KÖSTER KD 1 Tesnilni premaz
• 7.5 kg KÖSTER KD 2 Hitro-reakcijski prah
• 3 kg KÖSTER KD 3 Zaščitni premaz

Dovolj materiala za Dovolj materiala za 
popravilo cca. 5 mpopravilo cca. 5 m22  
površine.površine.

KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah je zelo reaktiven prah z izjemno kratkim časom strjevanja. Aktivni vdor vode KÖSTER KD 2, hitro-reakcijski prah je zelo reaktiven prah z izjemno kratkim časom strjevanja. Aktivni vdor vode 
zatesni že v nekaj sekundah. Prah oblikujte v trdno kroglico in pritisnite na aktivni vdor. zatesni že v nekaj sekundah. Prah oblikujte v trdno kroglico in pritisnite na aktivni vdor. 

Po zaustavitvi aktivnega vdora vode, celotno področje Po zaustavitvi aktivnega vdora vode, celotno področje 
hidroizoliramo:  Zamešamo toliko KÖSTER KD 1, hidroizoliramo:  Zamešamo toliko KÖSTER KD 1, 
tesnilnega premaza, kolikor ga lahko nanesemo v 10 tesnilnega premaza, kolikor ga lahko nanesemo v 10 
min. Zamešamo ga v viskozen, mazljiv premaz. Masa min. Zamešamo ga v viskozen, mazljiv premaz. Masa 
mora biti dovolj kremasta in dovolj gosta, da jo lahko mora biti dovolj kremasta in dovolj gosta, da jo lahko 
nanašamo s čopičem. Za nanos uporabimo trden čopič. nanašamo s čopičem. Za nanos uporabimo trden čopič. 
V svež, še vlažen premaz vtremo KÖSTER KD 2, hitro-V svež, še vlažen premaz vtremo KÖSTER KD 2, hitro-
reakcijski prah. reakcijski prah. 

Vtiramo in nanašamo vse dokler površina aktivnega Vtiramo in nanašamo vse dokler površina aktivnega 
vdora vode ni povsem suha. Brez nadaljnjega čakanja, vdora vode ni povsem suha. Brez nadaljnjega čakanja, 
s čistim čopičem, takoj nanesemo sloj KÖSTER KD 3, s čistim čopičem, takoj nanesemo sloj KÖSTER KD 3, 
zaščitnega premaza. Takoj za tem in ponovno po cca. zaščitnega premaza. Takoj za tem in ponovno po cca. 
30 min ponovimo prvi korak (KÖSTER KD 1, tesnilni 30 min ponovimo prvi korak (KÖSTER KD 1, tesnilni 
premaz). Največja skupna debelina naj ne presega 4 premaz). Največja skupna debelina naj ne presega 4 
mm.mm.


