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Tehnični list/art.št: B 933 001

Izdano: 2020-01-28KÖSTER BD Zunanji kot
- CE-certificiran po DIN EN 14891 kot del KÖSTER BD Sistema

Elastičen, oblikovan element za trajno zatesnitev zunanjih kotov v
kombinaciji s tesnilnimi sistemi za pod keramiko

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
B 933

ETAG 022-1
Vodoneprepustne membrane v
kombinaciji s talnimi oblogami

v mokrih prostorih
ETA-09/0199

 Sposobnost premoščanja razpok  Kategorija 1: 0.4 mm  
 Moč oprijema Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Sposobnost premoščanja spojev Kategorija 2: vodotesen  
 Vodotesnost okoli prebojev Kategorija 2: vodotesen  
 Temperaturna odpornost Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Odpornost na vodo Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Alkalna obstojnost Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa  

Lastnosti
KÖSTER BD Zunanji kot je vodotesen in trajno elastičen. Zunanji kot je
ojačan z mrežico. Mrežica in dobre lepilne lastnosti NBR materiala
zagotavljajo dober oprijem z drugimi komponentami tesnilnega
sistema, katerega izvajamo pod oblogami.

Tehnične lastnosti
Barva siva ali zelena
Temperaturna obstojnost - 20 °C do + 90 °C

Področje uporabe
KÖSTER BD Zunanji kot je sistemska komponenta tesnilnega sistema,
namenjena trajnemu tesnjenju kotov pod keramičnimi oblogami.
Namenjen vsem razredom obremenitve z vlago po predpisih abP in
ZDB. Kot del KÖSTER BD Sistema, certificiranega po DIN EN
14891, se KÖSTER BD Zunanji kot uporablja kot elastičen,
oblikovan tesnilni element vgrajen v KÖSTER BD 50.

Podlaga
Podlaga mora biti suha, zdrava, trdna, neprašna in nemastna.
Nevezane dele in elemente, ki bi lahko kakorkoli negativno vplivali na
oprijem je potrebno odstraniti.

Vgradnja
Vgradnja v KÖSTER BD-Sisitem v skladu z DIN EN 14891: Podlago
premažemo s temeljnim premazom KÖSTER BD Primer. Po cca. 3
urah (čas sušenja predpremaza), nanesemo prvi sloj KÖSTER BD 50.
V svež sloj KÖSTER BD 50 ob zunanjem kotu vgradimo KÖSTER BD
Zunanji kot. Ko se prvi sloj posuši nadaljujemo z nanosom drugega
sloja KÖSTER BD 50. Mrežico na zunanjih robovih zunanjega
kotnika tudi premažemo s KÖSTER BD 50. S tem zagotovimo, da je
kotnik (Zunanji kot) dobro povezan s tesnilnim premazom.

Čiščenje
Orodje in packe narejene s KÖSTER BD 50 takoj po končanem delu
očistite z vodo.

Pakiranje
B 933 001 Kos

Shranjevanje
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru, v originalno zaprti embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12
mesecev.

Sorodni izdelki
KÖSTER BD 50 Primer Št. art.  B 190 005
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni
premaz

Št. art.  B 290 010

KÖSTER BD Fleksibilno lepilo za
keramiko

Št. art.  B 540 025

KÖSTER BD Flex trak K 120 Št. art.  B 931
KÖSTER BD Notranji kot Št. art.  B 932 001
KÖSTER BD 73 Flex-trak-stenska
manšeta

Št. art.  B 934 001

KÖSTER BD 74 Flex-trak-talna manšeta Št. art.  B 935 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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