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iTehnični list/art.št: W 501 005

Izdano: 2018-08-10KÖSTER BS 1 Bitumenska masa za lopatico

Bitumenska, s plastifikatorjem ojačana sanacijska masa 
Lastnosti
KÖSTER BS 1 Bitumenska masa na osnovi topil je odporna na
vremenske vplive ter duktilne bitumenske paste. Ne kaplja. Točko
mehčanja ima pri temperaturi + 100 °C, kar zagotavlja vidoko
stabilnost materiala. KÖSTER BS 1 Bitumenska masa ne vsebuje
azbesta in PCB-jev, je odporna na razredčene kisline, baze,
industrijske pline, slano vodo in podobne agresivne snovi.

Tehnične lastnosti
Barva Črna
Specifična teža cca. 1.2 g / cm³
Vsebnost trdne snovi cca. 80% teže
Topila organska - ogljikovodiki

Področje uporabe
KÖSTER BS 1 Bitumenska masa se uporablja za popravila razpok na
strehah, pokritimi z bitumenskimi membranami ali valovitimi ploščami
ter za tesnenje stenskih prebojev z ali brez armirne brežice. Lahko se
uporablja tudi za hidroizolacijo vertikalnih in horizontalnih področij v
notranjih in zunanjih prostorih, nad ter pod zemljo. Primeren je za
tesnenje prebojev cevi in kablov. 
KÖSTER BS 1 Bitumenska masa je primerna tudi za tesnenje koncev
samolepilnih KÖSTER KSK membran pri nizkih temperaturah. 

Podlaga
Podlaga mora biti suha, čista in brez rje. Vpojne mineralne podlage, kot
so beton, omet, zidaki se premažejo s KÖSTER Bitumenskim
prednamazom.  

Nanos
KÖSTER BS 1 Bitumenska masa se z gladilko nanaša v debelini od 3
do 4 mm. Najprimernejše temperature za uporabo so med + 5 °C in +
25 °C. Da dosežemo večjo debelino, nanesemo več plasti. Vsaka plast
mora biti pred nanosom naslednje posušena. KÖSTER Armirna
mrežica je primerna za ojačitev, vgradimo jo med plasti KÖSTER BS 1
Bitumenske mase.
Pri uporabi za tesnenje koncev KÖSTER KSK membran pri nizkih
temperaturah, priporočamo da predhodno postavite KÖSTER BS 1
Bitumensko maso v ogrevan prostor. 

Poraba
ca. 1 l/m²/ 1 mm debeline

Čiščenje
Orodje po končanem delu takoj očistite s KÖSTER Universalnim
čistilom.  

Pakiranje
W 501 005 5 l vedro

Shranjevanje
Izdelek ni občutljiv na zmrzal.
Že odprto embalažo dobro zaprite.
V originalno zaprti embalaži lahko izdelek shranjujete najmanj 12
mesecev. 

Varnostna navodila
Izdelek vsebuje organska topila, ki so nevarna zdravju in lahko pri
zaužitju povzročijo poškodbe dihal. Hlapi topil lahko povzročijo
zaspanost oziroma omotičnost. Hlapov ne vdihavajte. Material
aplicirajte le v dobro zračnih prostorih. Vnetljivo. Shranjujte ločeno od
virov vžiga.
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise. 

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER KSK ALU Strong Folija Št. art.  R 817 105 AS
KÖSTER Bitumenski prednamaz Št. art.  W 110 010
KÖSTER Armirna mrežica Št. art.  W 411
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). 
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