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iTehnični list/art.št: W 330 005

Izdano: 1-12-01KÖSTER BE-zaščita proti dežju

Tekoči pospeševalec za zaščito vseh svežih bitumenskih premazov
pred dežjem
Lastnosti
KÖSTER BE Zaščita proti dežju, na vseh svežih bitumenskih premazih
tvori vodo-odbojni film(KÖSTER Bikuthan 1K in 2K, KÖSTER Deuxan
Professional in 2K, KÖSTER KBE Tekoča folija, KÖSTER Bitumenska
emulzija).
Skrajša čas zorenja.
Premaze ščiti pred dežjem.

Tehnične lastnosti
Aktivne sestavine anorganske soli
Koncentracija aktivnih sestavin 12%

Področje uporabe
KÖSTER BE Zaščita proti dežju, je namenjen zaščiti bitumenskih
premazov pred dežjem.

Nanos
KÖSTER BE Zaščita proti dežju, s pršilko (npr. vrtno
škropilko) našpricamo na nanešen bitumenski premaz. Če pričakujete,
da bo sveže nanešen bitumenski premaz daljši čas izpostavljem
hudemu dežju ali dolgotrajnemu dežju, ga dodatno zaščitite s plastično
folijo. 
KÖSTER BE Zaščito proti dežju, lahko nanašamo le na zaključni
hidroizolacijski sloj. Ne smemo ga nanašati na vmesne sloje!

Poraba
ca. 0,2 kg/m²

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
W 330 005 5 kg kanister

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru v originalno zaprti embalaži.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 2 leti.

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

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER Bitumenenska emulzija Št. art. W 190 030
KÖSTER KBE-tekoča folija Št. art. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht Št. art. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K-Spachteldicht Št. art. W 251 030
KÖSTER Deuxan 2K Št. art. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Št. art. W 256 032
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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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