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Tehnični list/art.št: R 260 020

Izdano: 0-12-14KÖSTER Dachflex
- Industrijska klasifikacija "Dachflex" registrirana pri Nemškem patentnem uradu, 395 06 702
- Testno poročilo, College of East Friesland – Paropropustnost

Sintetični strešni premaz brez topil
Lastnosti
KÖSTER Dachflex je elastičen, pastozen, sintetičen hidroizolacijski
material brez topil, za suhe in rahlo vlažne podlage. Hitrosušeč premaz
je visoko elastičen, vodotesen in paropropusten. Ko se premaz posuši
je odporen na staranje, zmrzal in soli za odmrzavanje. UV obstojen.
KÖSTER Dachflex se lahko pigmentira z vremensko in UV odpornimi
pigmenti. 

Tehnične lastnosti
Konsistenca 30,000 – 50,000 mPa•s (+ 23 °C)
Temperatura pri vgradnji nad + 5 °C
Temperatura podlage nad + 5 °C
Vgradnja naslednjega sloja po cca. 12 urah (+ 20 °C)
Barva bela (se lahko obarva)
Obremenitev pri lomu (N / mm²) 0.7 (pri + 23 °C)
Raztezek pri prelomu (%) 260 (pri + 23 °C)

Področje uporabe
Za popravila razpokanih fasad, za zaščito in obnovo streh prekritih s
strešniki, betonskimi strešniki, bitumensko kritino, vlaknenocementno
kritino in estrihe. Minimalni naklon površine mora biti 5 %.

Podlaga
Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, trdna, čista, brez sledu mahu
ali alg, idr. Ne sme vsebovati elementov kateri bi lahko negativno
vplivali na oprijem. 
Na stikih (stikih vertikala/vertikala in vertikala/horizontala) je potrebno
ca. 24 ur pred nanosom KÖSTER Dachflex, s KÖSTER Reparaturno
malto narediti zaokrožnice.
Na vpojnih podlagah je potrebno kot temeljni premaz uporabiti
KÖSTER Polysil TG 500 (poraba ca. 130 g / m²). Z nanosom KÖSTER
Dachflex lahko nadaljujete po ca.  3 urah. 

Nanos
Pred nanosom KÖSTER Dachflex temeljito premešajte. Izdelek se
nanaša v dveh slojih (med prvim in drugim nanosom mora preteči vsaj
3h). Na mestih kjer obstaja verjetnost pojava razpok in na stikih
tla/stena v prvi sveži nanos KÖSTER Dachflex vgradite KÖSTER
Armirno mrežico ali KÖSTER Flex tkanino. Izdelek se lahko nanaša
tudi strojno, npr. s KÖSTER Peristaltično črpalko. Svež premaz je
topen v vodi, zato ga je potrebno zaščititi pred dežjem dokler se
popolnoma ne posuši. KÖSTER Dachflex se lahko obarva z vremensko
in UV obstojnimi pigmentnimi pastami. Pigmenti, kateri se uporabljajo
za pigmentiranje, morajo biti združljivi z akrilati. 

 

Poraba
ca. 0,75 - 1 kg/m²za sloj; skupna poraba ca.1,5 - 2,0 kg/m²
Pri nanosu z valjčkom, je potrebno nanesti več slojev. 

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo. 

Pakiranje
R 260 020 20 kg vedro

Shranjevanje
Shranjujte na hladnem, vendar zaščitite pred zmrzaljo.
Shranjujte v originalno zaprti embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranejvanja 12
mesecev. 

Voda, ki splava na površje, se vmeša nazaj v izdelek. 

Varnostna navodila
Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise. 

Drugo
Opozorilo
Pred nanosom KÖSTER Dachflex-a moramo izključiti nastanek luž in
stoječe vode, kar se lahko pojavi zaradi nepravilno izvedenega
odvodnjavanja (visoko ležeči odtoki in podobno) ali zaradi
neustreznega naklona strehe (minimalni naklon 5%). 

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER Polysil TG 500 Št. art. M 111
KÖSTER Armirna mrežica Št. art. W 411
KÖSTER Flex tkanina Št. art. W 450 100
KÖSTER Tesnilna malta Št. art. W 530 025
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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). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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