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Vydané Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0200-04-11KÖSTER Superfleece 10 cm (105 cm) / 120 g

Vysoko pevná polyesterová netkaná výstužná tkanina pre tekuté
hydroizolačné výrobky
Vlastnosti
KÖSTER Superfleece je vysoko pevná polyesterová netkaná textília
vhodná na použitie s tekutými hydroizolačnými produktmi na vystuženie
v rohoch, oblastiach náchylných k praskaniu a pripojenia k žľabom,
vpustom a podobným detailom. Používa sa na vystuženie
predovšetkým na v mietach zaoblení skosení, opráv trhlín, zosilnenie
prestupov a ventilačných šácht.
KÖSTER Superfleece vytvrdzuje spoločne s hydroizolačným tekutým
produktom a vytvára vysoko odolnú vrstvu odolávajúcu pnutiu v
trhlinách. Na použitie s kvapalnými hydroizolačnými produktmi ako
KÖSTER MS Flex Foil, KÖSTER NB Elastic, KÖSTER Deuxan,
KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE a KÖSTER BD
50.
Výhody:

Vysoká flexibilita.
Ľahká netkaná textília; ľahko tvárna
hydrofilná; dobré spojenie s hydroizolačným produktom.
univerzálny produkt; použitie s viacerými kvapalnými
hydroizolačnými systémami.
Pre použitie vo vlhkých priestoroch, balkóny, terasy, strechy,
spoje podlahových stien, rohy, hrany, trhliny, žľaby, vpusty a
ďalšie detaily.

Technické údaje
Šírka 10 cm
Dĺžka 50 m roll
Hrúbka 0.8 - 1.0 mm
Hmotnosť 120 g / m2

Farba biela
Pevnosť v ťahu 150 N / 5 cm
Predĺženie pri porušení cca. 90%
Pevnosť pri roztrhnutí 20 N
 

Oblasti použitia
KÖSTER Superfleece umožňuje vytvoriť homogénnu tesniacu vrstvu a
zabezpečuje bezpečnú výstuž v oblasti rohov a okrajov, dilatačných
spojoch, trhlín a detailov v oblasti kúpeľní, mokrých miestností,
balkónov, terás atď.
KÖSTER Superfleece sa používa ako vystužujúca vrstva v oblastiach,
kde dochádza k praskaniu, v oblastiach prechodov na odvodňovacie
prvky, napr. odtoky, vpusty a podobných detailoch.
KÖSTER Superfleece je kompatibilný s produktami KÖSTER 21,
KÖSTER MS Flex Foil, KÖSTER NB Elastik, KÖSTER Deuxan,
KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachelastic, KÖSTER Dachflex,
KÖSTER KBE Liquid Foil a KÖSTER BD 50.

Podklad
Podklad musí byť suchý, bez nečistôt, olejov a tukov a iných látok
znižujúcich priľnavosť. Tiež musí byť nosná a pripravená tak, že
aplikácia tekutej izolácie sa môže vykonať bezchybne a rovnomerne.

Uvoľnené časti alebo látky znižujúce priľnavosť musia byť odstránené.
Trhliny nad 3 mm musia byť vopred ošetrené pomocou tmelu KÖSTER
PU 907 alebo KÖSTER Joint Sealant FS.

Aplikácia
Prvá vrstva zvoleného tesniaceho materiálu sa aplikuje v
zodpovedajúcej hrúbke vrstvy, ale minimálne 1 mm. Potom sa
KÖSTER Superfleece umiestni priamo na čerstvý povrch materiálu a
zapracuje sa širokou štetkou alebo stierkou bez dutín, vrások a bublín.
Stlačením KÖSTER Superfleece do podkladu sa zaručujete úplný
kontakt.
Po čakacej dobe asi 30 až 60 minút, v závislosti od vybraného
tesniaceho materiálu a podmienok sušenia na mieste, sa môže
aplikovať druhá vrstva tesniaceho materiálu. Treba venovať pozornosť
starostlivému zabudovaniu.

Pre aplikáciu v miestach detailov, ako sú rohy, sa musí KÖSTER
Superfleece patrične narezať. Prekrytie pásov musí byť minimálne 5
cm.
Nakoniec aplikujte vrchnú/né vrstvy. Musia sa dodržiavať príslušné
technické listy.
Zabezpečte prekrytie min. 5 cm.

Balenie
W 412 010 50 m roll, width 10 cm
W 412 105 50 m roll, width 105 cm

Skladovanie
Skladujte v suchom a teplotne stálom prostredí 36 mesiacov.

Súvisiace produkty
KÖSTER BD 50 Čís. výr. B 290 010
KÖSTER Joint Sealant FS-V Čís. výr. J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H Čís. výr. J 232
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey/sivý Čís. výr. J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey Čís. výr. J 234
KÖSTER PU 907 Čís. výr. J 235
KÖSTER Elastic Roof Čís. výr. R 238 015
KÖSTER Dachflex Čís. výr. R 260 020
KÖSTER MS Flex Foil Čís. výr. W 200 006
KÖSTER 21 Čís. výr. W 210 020
KÖSTER NB Elastic Grey Čís. výr. W 233 033
KÖSTER NB Elastic White Čís. výr. W 234 033
KÖSTER KBE Liquid Film Čís. výr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2C Čís. výr. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2C Čís. výr. W 252 032
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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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