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Tehnični list/art.št: R 817 105 AS

Izdano: 2020-01-28KÖSTER KSK ALU Strong Folija

Hladno, samolepilni bitumenski/sintetični tesnilni trak laminiran z
grobo kaširano aluminijasto folijo
Lastnosti
KÖSTER KSK ALU Strong je samolepilna izolacijska membrana za
hladno lepljenje. Vgrajuje se lahko brez obdelave z vročim zrakom ali
plinom. Zaradi visoke prožnosti jo lahko brez težav vgradimo tudi na
težavne detajle. Zgornja stran izolacijskega traku je laminirana z UV
obstojno, sivo, grobo kaširano aluminijasto folijo.  
Köster KSK ALU Strong folija je UV in vodoodporna, paro ne-
propustna ter odporna na vremenske vplive. Odlikuje jo visoka
dimenzijska stabilnost, ki je posledica na pretrg visoko odporne
armirne mrežice, vgrajene v sredino folije. Spodnja stran folije je
prvlečena s samolepilno maso, zaščiteno z odstranljivo zaščitno folijo.
Po vgradnji Köster KSK ALU Strong, površino ni potrebno zasuti z
gramozom. Obstojna proti zmrzali in topnim solem.

Tehnične lastnosti
Debelina cca. 1.7 mm
Teža cca. 2.0 kg / m²
Delovna temperatura min. + 12 °C do + 35 °C

(pri zračni vlagi brez kondenzcaije)
Pretržna nateznost lepilne nase cca. 1,200 %
Površina Aluminij, grobo kaširan, 60
Barva Svetlo siva, cca. RAL 7023
Dodatni podatki sredinske armirne
mrežice

 

Pretržna trdnost > 900 N / 5 cm
Pretržna trdnost pri udarcu > 1100 N / 5 cm

Področje uporabe
KÖSTER KSK ALU Strong je primeren za zatesnitev področij
izpostavljenih vremenskim vplivom, kot so gražne strehe, balkoni, ipd.
KÖSTER KSK ALU Strong lahko uporabljamo pri novogradnjah kot
tudi za sanacije.  
Ni primeren za izolacijo stanovanjskih oziroma ogrevanih področij.

Podlaga
Podlaga mora biti ravna, čista, suha, brez vdolbin in izboklin. Podlaga
je lahko mineralna polistirenska ali lesena. Kadar imamo opravka z
zidanimi kletnimi stenami, moramo stike dobro zatesniti. Zaradi
boljšekga oprijema na podlago, kot predpremaz, nanesemo tanek
sloj KÖSTER KBE Tekoče folije (Poraba: cca. 250 – 500 g / m²).
Prednamaz se mora popolnoma posušiti in še isti dan prelepiti s Köster
KSK Alu Strong. 
V kolikor je podlaga zelo vpojna (npr. plinobeton), nanašamo dva sloja
predpremaza.
Pri stikih tla/stena, stena/stena, podtemelj/temelj je potrebno s Köster
reparaturno malto narediti zaokrožnice ( 4 – 6 cm). Le-ta se mora
popolnoma posušiti preden nadaljujemo z vgradnjo KÖSTER KSK
ALU Strong (počakati min. 24 h).
Vse preboje streh, kot so strešni zračniki, ter vse navpične mejne
površine je potrebno do višine 20 cm, premazati s Köster KBE Tekočo
folijo. Navpične priključke (npr. na stenah, dimnikih, ipd...) moramo
mehansko pritrditi s kotnimi profili ali kovinskimi trakovi. Le-te je
potrebno primerno zaščititi in ustrezno zatesniti s pripernim tesnilnim

sredstvom. S tem preprečimo vdor vode za izolacijsko memebrano.

Vgradnja
Za rezanje membrane vedno uporabimo oster nož. Le-tega moramo
večkrat navlažiti, da se ne zalepi na membrano. Izogibamo se rezanju v
veliki vročini in pri izpostavljenosti soncu. Zaščitni papir odstranimo
šele ko smo zaključili z rezanjem.
Za lažje in enakomerno rezanje, kot podlago, uporabimo kos lesa.
KÖSTER KSK ALU Strong ne vgrajujte, če so temperature nižje od +
12 °C.
1. KÖSTER KSK ALU Strong razvijte in ga narežite na želene dolžine.
Nato folijo ponovno zvijte.
2. Narezano membrano razvijte in natančno položite na mestu, kjer jo
nameravate pritrditi. Pritrdite en konec, preostanek folije ponovno
zvijte.
3. Pri razvijanju membrane, počasi in enakomerno odstranjujemo
zaščitno folijo.
4. Vse notranje in zunanje kote ojačamo s predhodno narezanimi
trakovi (širine cca. 30 cm) Köster KSK Alu Strong. Preden jih nalepimo
na podlago moramo odstraniti zaščitno folijo.
5. Za tesnjenje posebej zahtevnih notranjih in zunanjih kotov uporabite
posebej narezane kose tesnilne membrane. Za podrobnejša navodila
glejte navodila za vgradnjo KÖSTER KSK, ki jih najdete na embalaži.
6. S tesnjenjem stenskih površin začnemo cca. 30 cm nad tlemi,
nadaljujemo navzdol proti stiku tla/stena, nato pa nadaljujemo na tleh.
Membrano predhodno narežite na želene dolžine. Membrano prilepite
na površino (predhodno odstranite zaščitno folijo). Dobro jo pritisnite na
površino - uporabite pritisni valjček. Preklopi naj bodo široki 10 cm.
Vsi preklopi morajo biti dobro izvedeni in dobro stisnjeni skupaj. Zato
pri delu uporabimo KÖSTER Gumijasti pritisni valjček. Pred nanosom
naslednje membrane odstranimo zaščitno folijo s samolepilnega robu.

Čiščenje
Rezalno orodje očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje
R 817 105 AS rola

Shranjevanje
Ne izpostavljajte nizkim temperaturam in direktni sončni svetlobi.
Role shranjujte pokončno.
Ne stiskajte.
Zaščitite pred vlago.

Varnostna navodila
Ko uporabljate ostro orodje nosite zaščitna očala in rokavice. Pri delu
upoštevajte vse lokalne in državne varnostne predpise.

Sorodni izdelki
Leister pritisni valjček 40 mm (ročni) Št. art.  RT 998 001
KÖSTER KSK prednamaz BL Št. art.  W 120 015
KÖSTER KBE-tekoča folija Št. art.  W 245

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., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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KÖSTER BS 1 Bitumenska masa za
lopatico

Št. art.  W 501 005

KÖSTER Butil - Fix-trak-flis Št. art.  W 815 015 F
KÖSTER KSK ALU 15 Št. art.  W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Št. art.  W 815 105
KÖSTER Strešni žeblji Št. art.  W 981 001
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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