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Tekninen tuotekortti B 190 005

Julkaistu: 23.10.2017KÖSTER BD 50 Pohjuste

Syvälle tunkeutuva pohjuste vedeneristämiseen KÖSTER BD 50
järjestelmällä
Ominaisuudet
KÖSTER BD 50 Pohjuste on vesiohennettava, matalaviskoosinen
styrol-butadien pohjainen primeri. KÖSTER BD 50 Pohjuste vähentää
mineraalipohjaisten alustojen imukykyä. KÖSTER BD 50 Pohjuste on
vapaa liuotteista-, notkistimista- ja on täyteaineeton.

Tekniset tiedot
Käyttölämpötila min + 5 °C
Tiheys 1.03 g / cm³
Pinta väritön, hieman tahmea
Seuraava pinnoitus n. 3 tunnin jälkeen

Käyttöalue
KÖSTER BD 50 Pohjuste on suunniteltu käytettäväksi kuiviin tai
kosteisiin imukykyisiin alustoihin. Se vähentää alustan imukykyä ja
vahvistaa sen lujuutta. Se on väritön kuivuttuaan, ja pinta on kevyesti
tahmea. KÖSTER BD 50 Pohjuste on vedenkestävä, mikä tarkoittaa,
että käytön jälkeen se ei lähde pois pesussa eikä myöskään huuhtoudu
pois. KÖSTER BD 50 Pohjuste on primeri KÖSTER BD 50
vedeneristeelle osana KÖSTER BD Järjestelmää joka on sertifioitu
mukaillen ETAG 022.

Alusta
Alustan tulee olla vapaa öljystä ja liasta, sekä vapaa irtonaisista
aineosista. Erittäin likaiset alustat tulee puhdistaa käyttäen soveltuvia
puhdistusaineita mitkä tulee huuhdella pois hyvin alustasta. Mikäli
tarpeen, puhdista alusta hiekkapuhaltamalla.

Käyttö
KÖSTER BD 50 Pohjuste voidaan asentaa harjalla tai ruiskuttamalla.
Kuivumisen aikana ympäröivä ja alustan lämpötila ei saa pudota alle +
5 °C. Pohjusteen päällä voidaan kävellä 3 tunnin jälkeen ja myös
seuraava pinnoite voidaan asentaa 3 tunnin jälkeen (ympäröivä
lämpötila: n. + 20 °C).

Menekki
n. 0.1 - 0.25 kg/m² riippuen alustasta

n. 100 g / m² heikosti imeville alustoille (Betonielementit,
kuitusementtilevyt, sementtitasoitteet, jne.)
n. 250 g /m² voimakkaasti imeville alustoille (Kalkkihiekkakivi,
kevytbetoni, kipsitasoitteet, jne.)

Puhdistus
Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus
B 190 005 5 kg kanisteri

Varastointi
Varastoi materiaali viileässä mutta pakkaselta suojassa. Alkuperäisissä
avaamattomissapakkauksissamateriaalinvarastointiaikaonvähintään
12 kuukautta.

Turvallisuus
Käytä suojalaseja materiaalia käsiteltäessä. Käyttöturvallisuustiedote
voidaan skannata QR-koodista tai ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Liittyvät tuotteet
KÖSTER BD 50 Vedeneriste Tuotenumero B 290

010
KÖSTER BD Joustava Laattalaasti Tuotenumero B 540

025
KÖSTER BD Joustonauha K120 Tuotenumero B 931
KÖSTER BD 71 Sisänurkka kappale Tuotenumero B 932

001
KÖSTER BD 72 Ulkonurkka kappale Tuotenumero B 933

001
KÖSTER BD 73 Seinän läpivientikappale Tuotenumero B 934

001
KÖSTER BD 74 Lattiakaivokappale Tuotenumero B 935

001
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Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrätyissä olosuhteissa.
Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta.
Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät
spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina
noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöehtojemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkaalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat
versiot ovat pätemättömiä.
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