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Technický list / Číslo výrobku B 190 005

Vydané Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0100-01-28KÖSTER BD 50 Primer

Hlboko prenikajúci penetračný náter pod hydroizolačný náter
KÖSTER BD 50
Vlastnosti
KÖSTER BD 50 Primer je vodou riediteľný, nízko viskózny základný
náter založený na styrol-butadiéne. KÖSTER BD 50 Primer znižuje
nasiakavosť minerálnych substrátov. KÖSTER BD 50 Primer je bez
rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a plnív.

Technické údaje
Teplota pri aplikácii min + 5 °C
Hustota 1.03 g / cm³
Povrch mierne lepkavý
Aplikácia ďalšej vrstvy po cca. 3
hodinách

 

Oblasti použitia
KÖSTER BD 50 Primer je určený na aplikáciu na suché alebo vlhké
nasiakavé podklady. Znižuje savosť podkladu a zvyšuje jeho pevnosť.
Po vysušení je priehľadný. Povrch je mierne lepkavý. Základný náter
KÖSTER BD 50 je odolný voči vode, čo znamená, že po aplikácii sa
nezmyje. KÖSTER BD 50 Primer je základný náter pre KÖSTER BD
50 ako súčasť systému KÖSTER BD.

Podklad
Podklad musí byť zbavený oleja a prachu, ako aj bez voľných častíc.
Silne znečistené podklady sa musia čistiť pomocou vhodného
čistiaceho prostriedku, ktorý sa musí opláchnuť. V prípade potreby
očistite podklad pieskovaním.

Aplikácia
KÖSTER BD 50 Primer sa môže aplikovať štetcom alebo nástrekom.
Počas vytvrdzovania nesmie teplota okolia a podkladu klesnúť pod + 5
° C. Podkladový náter je pochôdzny po 3 hodinách a ďalšia vrstva sa
môže aplikovať po 3 hodinách (okolitá teplota: cca + 20 ° C)

Spotreba
cca. 0.05 - 0.1 kg/2; v závislosti od nasiakavosti podkladu
 
Približne. 100 g / m² na ľahko absorpčné podklady (prefabrikovaný
betón, vláknité cementové dosky, cementové potery atď.)
Približne. 250 g / m² na vysoko absorpčné podklady (vápenný
pieskovec, ľahký betón, sadrové omietky atď.)

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Balenie
B 190 005 5 kg kanister

Skladovanie
Materiál uchovávajte v nemrznúcom sklade. V pôvodne uzavretých
baleniach je možné skladovať minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri spracovaní materiálu používajte ochranné okuliare. Pri

spracovávaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné
predpisy. Pre kartu bezpečnostných údajov materiálu skenujte kód QR
na štítku alebo kontaktujte technickú podporu.

Súvisiace produkty
KÖSTER BD 50 Čís. výr. B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive Čís. výr. B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 Čís. výr. B 931
KÖSTER BD Inside Corner Čís. výr. B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner Čís. výr. B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve Čís. výr. B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve Čís. výr. B 935 001
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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