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Tehnični list/art.št: RT 102

Izdano: 0-06-27KÖSTER Kontaktno lepilo

Eno komponentno lepilo za izdelavo detajlov in spojev za KÖSTER
ECB in KÖSTER TPO membrane brez flisa, na vseh vrstah podlage,
razen TPO
Lastnosti
KÖSTER Kontaktno lepilo je za uporabo pripravljeno, eno
komponentno kontaktno lepilo za izdelavo detajlov in zaključkov pri
delu s KÖSTER ECB in KÖSTER TPO Membranami. Uporablja se ga
samo pri membranah, katere niso podložene s flisom. Primeren za
najrazličnejše podlage. NE uporablja se ga za lepljenje na TPO!

Tehnične lastnosti
Temepratura pri vgradnji min. + 5 °C
Optimalna temperatura pri vgradnji + 5 °C do + 25 °C
Gostota 0.75 g / cm³
Barva zelena
Viskoznost (+ 20 °C) 2250 ± 750 mPa·s
Plamenišče (metoda zaprte
posode)

< 0 °C

Delež suhih snovi 31.5 ± 2 %

Podlaga
Podlaga mora biti trdna, zdrava in ne sme vsebovati elementov, kateri
bi lahko negativno vplivali na oprijem. Mora biti neprašna in brez
ostankov masti in olja. V določenih primerih je, za dosego želenega
oprijema, potrebno podlago predhodno premazati s KÖSTER
Bitumenskim prajmerjem. Kadar ste v dvomu ali je mogoče zagotoviti
pravilen oprijem, naredite test oprijemljivosti.   

Primerne podlage za nanos:

- Kovina
- Plastika
- Beton
- Zidaki
- Les
- Bitumenske membrane

Nanos
Vgrajujte v skladu z KÖSTER Navodili za vgradnjo. KÖSTER
Kontaktno lepilo je potrebno pred uporabo dobro premešati. KÖSTER
Kontaktno lepilo s čopičem, lopatico ali valjčkom nanesemo na podlago
in zadnjo stran membrane. Optimalna temperatura vgradnje je med +
15 °C in + 25 °C. Izdelka ne vgrajujte, če je temperatura nižja od + 5
°C.

Počakajte 5 – 20 minut po vgradnji, da topila izhlapijo.

Kdaj je pravile čas za lepljenje lahko preverite enostavno s prostom.
KÖSTER Kontaktno lepilo mora še vedno biti lepljivo, a se ne sme
prijeti na prst. Položite membrano v njeno končno pozicijo, pri tem pa
pazite, da pod njo ne ujamete zračnih mehurčkov. Zaradi odlične
lepljivosti (oprijema) KÖSTER Kontaktnega lepila naknadni popravki
niso možni. 

V kolikor je potrebno si lahko pomagate z valjčkom in z njim membrano
močno pritisnete na podlago. 

Ne prekoračite odprtega časa 60 minut. 

Poraba
175 - 250 g / m² obojestransko

Pakiranje
RT 102 004 4.5 kg kovinsko vedro

Shranjevanje
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru v originalni embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 9 mesecev. 

Varnostna navodila
KÖSTER Kontaktno lepilo vsebuje vnetljiva organska topila. Pri delu
nosite zaščitna očala in rokavice. Uporabljajte samo v dobro zračenih
prostorih. Shranjujte stran od virov vžiga in med delom ne kadite.
Označeno v skladu s predpisi za nevarne snovi: glejte Varnosti list.
Pri delu sledite vsem državnim in lokalnim varnostnim navodilom. 

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER ECB 2.0 Št. art. RE 820
KÖSTER TPO 1.8 Št. art. RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Št. art. RT 820
KÖSTER TPO 2.0 U Št. art. RT 820 U
KÖSTER Bitumenski prednamaz Št. art. W 110 010
KÖSTER Lopatica Št. art. X 987 001
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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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