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Tekoče kotrastno sredstvo za obarvanje KÖSTER BD 50
Lastnosti
Tekoče kotrastno sredstvo za obarvanje KÖSTER BD 50 pred
nanosom drugega sloja. Vizualna kontrola ustreznega in zadostnega
nanosa drugega sloja tesnilnega sistema je tako, zaradi razlilnega
barvnega kontrasta bistveno enostavnejša.

B - Hidroizolacija kopalnic in vlažnih prostorov

Tehnične lastnosti
Barva: črna
Barva je pakirana v majhni 500 ml plastenki.
Področje uporabe
Tekoči pigment za obarvanje KÖSTER BD 50 pred nanosom drugega
sloja. Pri delu je potrebno slediti smericam v skladu z DIN 18 534-3:
2017-07, poglavje 8.1. Lahko se ga uporablja tudi v večjih
koncentracijah ali nerazdredčenega, kot je KÖSTER BD 50.
Vgradnja
Ko KÖSTER BD 50 Kontrast vmešamo v KÖSTER BD 50, le-ta
spremeni barvo. Nato nadaljujemo z nanosom drugega sloja.
Poraba
cca. 100 g / 10 kg KÖSTER BD 50
Čiščenje
Orodje takoj po končenem delu očistite z vodo.
Shranjevanje
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru, v originalno zaprti embalaži.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalno čas shranjevanja 12
mesecev.
Varnostna navodila
Izogibajte se stiku z očmi. Pri delu nosite ustrezno zaščitno opremo
(zaščitna očala).
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.
Sorodni izdelki
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni Št. art. B 290 010
premaz

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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