
W
 - 

Si
st

em
e 

de
 H

id
ro

iz
ol

ar
eFisa Tehnica / Articol Numarul W 190 030

Emis: 2017-10-02

KÖSTER Bitumen Emulsion - Emulsie bituminoasă

Amorsa si acoperire de protectie (hidroizolare) fara solvent, inodora.
Caracteristici
KÖSTER Bitumen Emulsion este un produs fără solvenţi, cu
vâscozitate scăzuta cu aderenţă excelenta atât pe substrat mineral
umed cât şi uscat. Poate fi utilizat ca amorsa pentru KÖSTER KSK
Membranes sau pentru acoperirile hidroizolante bituminoase KÖSTER,
modificate polimeric, de exemplu pentru protejarea betonului si
hidroizolarea exterioara a subsolului.

Date Tehnice
Particule solide 60 %
pH 10.5
Timp de uscare (+ 20 °C) 24 ore
Aplicarea urmatorului strat (+
20°C)

3-4 ore

Domenii de Aplicare
Ca amorsă pentru aplicarea membranelor hidroizolante auto-adezive
KÖSTER KSK, acoperiri KÖSTER bituminoase modificate polimeric
si ca înveliş de protecţie sau amorsa pentru aplicarea membranelor
pentru acoperiş.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie lipsit de particule friabile, praf, ulei si grasimi.

Aplicare
KÖSTER Bitumen Emulsion se aplica nediluat într-un singur strat
folosind o pensula, o rolă sau un dispozitiv de pulverizare adecvat.

Consum
aprox. 200 - 300 g/m² per strat

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare, cu apă curata. Materialul intarit
poate fi indepartat cu Koster Universal Cleaner.

Impachetare
W 190 030 30 kg găleată metal

Depozitare
Depozitaţi materialul în loc răcoros dar ferit de inghet. În ambalajele
originale, sigilate, poate fi depozitat cel putin 12 luni.

Siguranta
Respectati toate regulie de siguranta guvernamentale, de stat si locale,
in timpul prelucrarii materialului.

Produse inrudite
KÖSTER KSK ALU Strong Numar articol R 817

105 AS
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU - Bandă fixare 10
ALU

Numar articol W 810
AL

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă butilică
pentru izolare

Numar articol W 815
015 F

KÖSTER Fix-Tape 15 DS - Bandă dublu adezivă
bitum/cauciuc

Numar articol W 815
020 DS

KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană hidroizolantă
bitum/cauciuc

Numar articol W 815
096 AL

KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă
la rece bitum/cauciuc

Numar articol W 815
105

KÖSTER Universal Cleaner Numar articol X 910
010
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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
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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