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Technický list / Číslo výrobku RT 102

Vydané Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200-07-03KÖSTER Contact Adhesive

Jednozložkové kontaktné lepidlo pre detaily a spojenia s KÖSTER-
ECB a membránami KÖSTER TPO bez textilnej podložky na podklady
bez TPO
Vlastnosti
KÖSTER Contact Adhesive je jednosložkové kontaktné lepidlo
pripravené na použitie pre detaily a spojenie s KÖSTER ECB a
membránami KÖSTER TPO bez textilnej podložky pri pripojeniach a
detailoch k rôznym podkladom, nie na TPO.

Technické údaje
Teplota pri aplikácii min. + 5 °C
Optimálna teplota + 5 °C to + 25 °C
Hustota 0.75 g / cm³
Farba zelená
Viskozita (+ 20 °C) 2250 ± 750 mPa·s
Bod vzplanutia (metóda
uzatvorenej nádoby)

< 0 °C

Percento pevných látok 31.5 ± 2 %

Podklad
Podklad musí byť pevný, bez nečistôt ako je prach, mastnota a olej.
Môže byť potrebné, aby sa podklad napenetroval s KÖSTER Bitumen
Primer, aby sa uľahčilo prilepenie. V prípade pochybností o tom, či je
možné dosiahnuť správnu väzbu, vykonajte testy adhézie.
Vhodné podklady:
-kov
-plasty
-betón
-murivo
-drevo
-bituménové pásy

Aplikácia
Aplikácia sa musí vykonať podľa návodu KÖSTER.
Kontaktné lepidlo KÖSTER Contact musí byť pred použitím dobre
premiešané. Kontaktná lepiaca vrstva KÖSTER sa nanáša štetkou,
špachtľou alebo valčekom na zadnú stranu membrány a na podklad.
Optimálna teplota spracovania je + 15 ° C až + 25 ° C. Materiál
neaplikujte pod + 5 ° C.
Po aplikácii počkajte 5 - 20 minút, kým sa vyparia rozpúšťadlá.
Správny čas na lepenie sa dá určiť pomocou testu prsta. Kontaktné
lepidlo KÖSTER by malo byť stále lepiace, ale nemalo by sa lepiť na
prst. Aplikujte membránu na jej konečnú polohu, pričom dbajte na to,
aby sa pod membránou nevytvorili vzduchové bubliny. Z dôvodu silnej
adhéznej schopnosti KÖSTER Contact Adhesive korekcie nie sú
možné.
Ak je to potrebné, použite valček na pevnú pritlačenie membrán.
Neprekročte dobu lepenia nad 60 minút.

Spotreba
175 - 250 g / m² na každú stranu
Spotreba: 175 - 250 g / m² na každú stranu

Balenie

RT 102 004 4.5 kg jerrycan

Skladovanie
Skladovať v chlade a suchu. V pôvodne uzavretých obaloch je možné
skladovať minimálne 9 mesiacov.

Bezpečnosť
Kontaktné lepidlo KÖSTER obsahuje horľavé organické rozpúšťadlá.
Používajte ochranné okuliare a rukavice odolné proti rozpúšťadlám.
Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte mimo
dosahu zdrojov zapálenia a nefajčite počas spracovania. Označovanie
v súlade s nariadeniami o nebezpečných látkach: Pozri karty
bezpečnostných údajov. Pri spracovaní materiálu dodržiavajte všetky
príslušné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER ECB 2.0 Čís. výr. RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Čís. výr. RT 815
KÖSTER TPO 1.8 Čís. výr. RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Čís. výr. RT 820
Živičný penetračný náter KÖSTER Čís. výr. W 110 010
KÖSTER Spatula Čís. výr. X 987 001
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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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