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iTehnični list/art.št: W 190 030

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Bitumenenska emulzija

Zaščitni premaz in prednamaz brez vonja in topil
Lastnosti
KÖSTER Bitumenska emulzija ne vsebuje topil in ima nizko viskoznost.
Je bitumenska emulzija z odličnim oprijemom tako na suho kot na
mokro mineralno podlago. Lahko se uporablja kot osnovni premaz za
KÖSTER KSK izolacijske trakove ali KÖSTER Polimerno modificirane
bitumenske premaze kot tudi za hidroizolacijo, na primer pri betonski
zaščiti in zunanji hidroizolaciji kleti. 

Tehnične lastnosti
Trdna snov 60 %
pH vrednost 10.5
Čas zorenja (pri + 20 °C) 24 ur
Vgradnja naslednjega sloja (pri +
20°C)

3-4 ure

Področje uporabe
Uporablja se kot osnovni premaz za KÖSTER KSK izolazijske trakove,
KÖSTER Polimerno modificirane bitumenske premaze in kot zaščitni
premaz in osnovni premaz pred vgradnjo strešnih membran.

Podlaga
Podlaga ne sme vsebovati ostankov olja, maščobe, prahu in nevezanih
delcev.

Vgradnja
KÖSTER Bitumenska emulzija se nanaša nerazredčena v enem sloju s
pomočjo valjčka, čopiča ali ustreznega razpršilca. 

Poraba
ca. 200 - 300 g/m²

Čiščenje
Orodje po končanem delu takoj očistite s čisto vodo. Zasušen material
odstranite s KÖSTER Univerzalnim čistilom. 

Pakiranje
W 190 030 30 kg vedro

Shranjevanje
Shranjujte v originalno zaprti embalaži v hladnem prostoru kjer ne
zmrzuje.
Pri upoštevanju teh pogojev lahko shranjujete minimalno 12 mesecev.

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

Sorodni izdelki
KÖSTER KSK ALU Strong Folija Št. art.  R 817 105 AS
KÖSTER Fix-trak 10 ALU Št. art.  W 810 AL
KÖSTER Butil - Fix-trak-flis Št. art.  W 815 015 F
KÖSTER Fix-trak 15 DS Št. art.  W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 Št. art.  W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Št. art.  W 815 105
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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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., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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