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Fisa Tehnica / Articol Numarul J 235

Emis: 2022-08-01KÖSTER PU-Flex 25
EN ISO 11600, F - 25 LM
Raport de laborator P5160-E, Institutul Polimer conform ISO 11600

Elastic, monocomponent, agent de etanșare poliuretanic.
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
14

F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Caracteristici
KÖSTER PU-Flex 25 este o substanță de etanșare poliuretanică foarte
elastică, modul de elasticitate redus, cu o bună rezistență la radiații UV
și o adeziune excelentă la materialele de construcție tipice. KÖSTER
PU-Flex 25 este monocomponent și se întărește in contact cu
umiditatea ambientală pentru a forma un material de etanșare flexibil,
care poate fi zugravit după terminarea întăririi. Materialul de etanșare
nu se scurge, este foarte tixotrop, ușor de netezit și are o bună
lucrabilitate.
 
 
Avantaje
- Etansant pentru rosturi foarte elastica
- Aplicabil pe mai multe tipuri de substraturi
- Usor de aplicat pe suprafetele orizontale si verticale
- Utilizabil pentru zonele din interior si exterior
- Lichid monocomponent - nu necesita amestecare
- Aplicare rapida doar cu pistolul de chituit
- Mai putine deseuri prin pungi tubulare in loc de cartuse de plastic

Date Tehnice
Proprietățile produsului înainte de întărire:
Baza chimică Poliuretan
Miros Caracteristic
Viscozitate Nu curge
Culoare approx. RAL 7040 "window gray"
Greutatea specifică aprox 1.32 gr / cm³
Punctul de inflamabilitate + 60 °C
Punct de îngheț - 10 °C
Viteza de întărire la 25 ° C și 50%
RH

2 mm după 24 ore

Formarea peliculei aprox. 3 ore
Lățimea maximă a îmbinării 30 mm
 

Proprietățile produsului întărit:
Duritatea muchiei A aprox. 25
Alungire la rupere > 600%
E Modul 0.22 Mpa
Recuperarea de la deformare 90%
Contracție 5%
Mișcarea admisă a rosturilor ±35%
Rezistența la temperaturi - 30 °C la + 80 °C
Culoare Gri

Domenii de Aplicare
KÖSTER PU-Flex 25 este proiectat pentru mișcarea , expansiunea,
controlul și dilatarea rosturilor civile și industriale în construcții
arhitecturale și grele. Pentru a fi folosit ca agenți de etanșare între
beton, mortar, zidărie, piatră naturală și sintetică, metal, oțel, aluminiu,
lemn, plăci ceramice, materiale plastice rigide etc.

Strat suport
Temperaturile pentru aer și substrat trebuie să fie de + 5 ° C sau mai
mare și trebuie să rămână astfel timp de cel puțin 24 de ore. Toate
suprafețele trebuie să fie perfect curate, uscate și fără praf și
grăsime. Substraturile curate, poroase, absorbante nu necesită
amorsa. Utilizați KÖSTER PU Primer 120 pentru suprafețe non-
poroase (neabsorbante), cum ar fi plăcile glazurate, materialele
plastice rigide și aluminiul.

Aplicare
KÖSTER PU-Flex 25 este instalat cu pistolul special de lipit KÖSTER
fără accesorii sau direct aplicat pe suprafața pregătită. În cazul
flancurilor paralele de îmbinare, cum ar fi rosturile de dilatare,
adâncimea articulației trebuie să fie limitată în profunzime printr-un
cordon rotund fund de rost, disponibil în comerț. Se va evita ca
aderența să se producă pe trei laturi. Lățimile îmbinărilor de până la 10
mm sunt umplute în raportul lățime / înălțime 1: 1, de la 10 la 30 mm, cu
un raport de 2: 1.
Se recomandă efectuarea testelor preliminare de aderență. Dacă
îmbinarea are un sistem de protecție din beton, trebuie verificată
compatibilitatea stratului de îmbinare cu agentul de etanșare. Aplicarea
KÖSTER PU-Flex 25 se realizează printr-un pompa adecvata.

Consum
Aprox. 1.50 kg/lt spatiu gol
(20 de "salami tubulare" intr-o cutie)
Consum:
5 mm x 5 mm : 24 m per sac de folie
10 mm x 10 mm : 12 m per sac de folie
15 mm x 15 mm : 5.3 m per sac de folie

Curatare
Curățați uneltele cu solvent KÖSTER PUR Cleaner după utilizare. Nu
permiteți materialelor să se intareasca pe unelte.

Impachetare
J 235 600 900 ml saci de folie

Depozitare
KÖSTER PU 907 trebuie depozitat în recipiente originale și în stare
uscată la + 5 ° C până la + 25 ° C. În aceste condiții, termenul de
valabilitate este de 18 luni.

Siguranta
Conține izocianați. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați
echipament de protecție adecvat, mănuși și protecție pentru ochi / față.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. În
cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați
medicul. Pentru referințe suplimentare la avertismentele privind
pericolele de siguranță, reglementările privind transportul și
gestionarea deșeurilor, consultați fișa tehnică de securitate.

Altele
- Nu aplicati sub + 5 ° C sau daca se asteapta temperaturi sub + 5 ° C
in decurs de 24 de ore 
- Nu se aplica pe suprafete umede sau inghetate
- Nu aplicati pe praf sau pe suprafete slabe. Daca aveti indoieli,
efectuati testul de aderența
- Temperaturile reci prelungesc timpul de intarire iar temperaturile
ridicate scurteaza timpul de intarire al materialului.
- Trebuie mentinuta in timpul aplicarii si timp de cel putin 12 ore după
aplicare o diferenta de punct de roua de cel putin +3 ° C

Produse inrudite
KÖSTER PU Primer 120 - Amorsă PU
120
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
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noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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