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KÖSTER Bikuthan 2C - Bikuthan bicomponent
- Clasificare industrie "Bikuthan", înregistrată la oficiul de brevete german, K 51 945
-  Certificatul general de inspecție a clădirii P-DD 4103/01/2011 (bautest, Dresden)

Impermeabilizant in strat gros, bituminos bicomponent, modificat
polimeric, cu polistiren uşor pentru hidroizolarea structurilor de
construcție.
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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114

EN 15814:2012
Impermeabilizant in film gros,

bitum modificat cu
polimeri (PMB)

pentru impermeabilizarea
structurilor subterane

Clasa de impermeabilitate Clasa W2A
Capacitatea de punte de rupere Clasa CB2
Rezistenta la apa Fara decolorarea apei / fara

dezlipirea stratului interior
Proprietăți de îndoire la temperaturi
scăzute

fără fisuri

Stabilitate la temperaturi înalte Nu alunecă și nu cedează
Reacția la foc Clasa E
Rezistență la compresiune Clasa C2A
Rezistența impermeabilității la apă
și reacția la foc

trecut

Caracteristici
KÖSTER Bikuthan®2C este o peliculă groasa de sigilare fără solvent,
bicomponentă, ce acopera fisurile, pe bază de bitum modificat
polimeric, cu o excelentă aderenţă la substraturi uscate şi umede. La
scurt timp dupa aplicare, materialul este rezistent la ploaie. Amestecul
de polistiren asigură aplicarea uşoară. Materialul a fost testat şi a primit
aprobarea oficială a autorităţilor în construcţii.

Date Tehnice

Material de baza Polistiren si emulsie de bitum si
polimeri modificati/pudra reactiva

Densitatea amestecului 0.86 g / cm³
Densitatea componentei lichide(A) 0.75 g / cm³
Densitatea componentei pudra (B 1.23 g / cm³
Rezistenta la temperaturi scazute 0 °C (R = 15 mm, fara fisuri)
Rezistenta la temperaturi ridicate + 70 °C, 2h, fara segregari
Impermeabil (dupa intarirea
completa) conform DIN 1048
partea 5

pana la 0.75 bari

Rezistent la apa Fara decolorare
Acoperire deschideri > 2 mm
Clasa de combustibilitate E
Timp de intarire (in functie de
grosimea
stratului,substrat,temperatura si
umiditate)

1 pana la 3 zile

Timp de amestecare min. 3 minute
Timp de punere in opera aprox. 90 minute
Temperatura de aplicare min. + 5 °C
Temperatura substratului + 5 °C to + 30 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER Bikuthan® 2C este un sistem de impermeabilizare exterioară
sigur şi de lungă durată pentru pereţii subsolurilor, fundaţii, dale, pentru
impermeabilizarea balcoanelor şi teraselor în structuri nelocuite şi
pentru hidroizolarea camerelor umede sau ude.
KÖSTER Bikuthan 2C este conform cu DIN EN 18533; Hidroizolarea
împotriva umezelii din sol și a infiltrațiilor active, impermeabilizarea
împotriva apei fara presiune pe tavan și în camerele umede și a
infiltrațiilor inactive.
Deoarece aplicarea impermeabilizărilor se efectuează în funcţie de
condiţiile de la fata locului, acestea trebuie să fie determinate de către
proiectant înainte de aplicarea propriu-zisă.
KÖSTER Bikuthan® 2C este deasemenea potrivit pentru
impermeabilizare sub şape precum şi pentru lipirea panourilor
termoizolatoare şi plăcilor de drenaj.

Strat suport
Substratul ar trebui să fie uscat sau uşor umed (fără apă vizibilă), ferit
de îngheţ, de smoala, ulei şi fără particule neaderente. Îndepărtaţi
reziduurile de mortar, rupeţi muchiile, iar colţurile şi prelungirile
interioare verticale şi orizontale ar trebui rotunjite prin instalarea unor
scafe. Substraturile minerale trebuie întotdeauna amorsate cu
KÖSTER Polysil® TG 500 (cca. 100 - 130 g / m²), aplicat prin
pulverizare. În cazul suprafeţelor puternic absorbante acestea pot
necesita până la 250 g / m².

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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Grosimea suprafeței și neregularitățile de până la 5 mm sunt umplute
cu un strat de KÖSTER Bikuthan 2C aplicat cu gletiera zimtata.
Permiteţi stratului aplicat cu gletiera zimtata să se usuce suficient astfel
încât să nu fie afectat de aplicarea stratului de impermeabilizare.
Straturile aplicate cu gletiera zimtata nu sunt considerate straturi de
impermeabilizare.
Dacă imperfecţiunile sunt mai adânci de 5 mm acestea se nivelează
cu KÖSTER Mortar de reparare amestecat cu apă şi 20% KÖSTER
SB emulsie pentru lipire.
Scafe
Scafele (4-6 cm latime) se fac din KÖSTER Repair Mortar in care
KÖSTER SB Bonding Emulsion inlocuieste 20% din apa pentru
amestec (consum pe m aproximativ 2,5 kg ) si trebuie să se aplice cu
cel puţin 24 de ore înainte de începerea aplicării stratului de
hidroizolare, la intersecţia perete/podea. În cazul impermeabilizărilor
materialelor pe bază de polistiren, scafele (vor avea latimea de 2 cm)
pot fi facute din KÖSTER Bikuthan®2C. Impermeabilizarea se va face
întotdeauna după ce scafele sunt pe deplin uscate.

Aplicare
În timpul aplicării KÖSTER Bikuthan® 2C principiile generale stabilite
în DIN EN 18533 şi fişa tehnică "Orientări pentru planificarea de
impermeabilizări pentru elemente de construcţie in contact cu
solul folosind pelicule groase de bitum modificat polimeric pentru
etanşare", trebuie să fie respectate.
Adăugaţi încet pulberea în componenta lichidă, în timp ce amestecaţi
intens şi continuu cele două componente folosind un aparat cu agitare
lentă până cand materialul este omogen, ca o pastă, fără cocoloaşe
(timpul de amestecare este de minim 3 minute).
Apa din sol şi infiltraţiile fara presiune
Două aplicări de strat, proaspat pe proaspat. Consolidarea se face cu
KÖSTER plasă din fibră de sticlă în colţuri şi detalii. 
Apă fără presiune
Aplicare în două straturi. Primul strat trebuie sa fie complet uscat
înainte de aplicarea celui de-al doilea. Consolidarea se va face cu
KÖSTER plasă din fibră de sticlă în fisuri, colţuri şi detalii precum şi pe
toată suprafaţa pardoselii.
Infiltraţii inactive
Aplicare în două straturi. Primul strat trebuie sa fie complet uscat
înainte de aplicarea celui de-al doilea. Consolidarea se va face pe toate
suprafeţele.
KÖSTER Bikuthan® 2C se aplică întotdeauna în două straturi folosind
un fier de glet dinţat pentru tencuieli sau un fier de glet simplu.
Straturile aplicate cu gletiera zimtata pentru nivelarea substratului
(pregătirea suprafeţei) nu sunt considerate strat de impermeabilizare.
Straturile de impermeabilizare nu trebuie sa prezinte imperfecţiuni,
trebuie sa fie netede si sa respecte grosimea necesară. Grosimea
stratului trebuie ca pe nicio porţiune să nu fie mai mică decât grosimea
minimă necesară şi in niciun caz să nu o depăşească cu mai mult de
100%. Stratul de impermeabilizare a peretilor trebuie să fie extinsă cu
cel puţin 10 cm pe placa sau fundatie. Stratul de impermeabilizare
aplicat la exterior trebuie să se suprapună straturilor hidroizolante
orizontale existente, în toate zonele, cu minim 15 cm. Timpul de punere
în operă este de aproximativ 90 de minute la o temperatură de 20 °C.
Nu aplicaţi materialul la temperaturi sub + 5 °C. Nu expuneţi materialul
la îngheţ, ploaie, apă sau lumina directă a soarelui până când a acesta
nu este pe deplin întărit.
Grosimea minimă a stratului uscat este:
Apă subterană și infiltratii active: 3 mm
Apă fără presiune: 3 mm
Infiltratii inactive: 4 mm

Aplicaţi KÖSTER plasă de fibră de sticlă la colţuri, peste scafe şi toate
zonele în pericol de fisurare. 

Impermeabilizaţi rosturile de dilatare prin aplicarea benzii pentru rosturi
KÖSTER 20 / KÖSTER 30 peste care suprapuneti filmul de etanşare.
A se evita apa care se prelinge în spatele acoperirii. Permiteţi stratului
de impermeabilizare să fie complet uscat înainte de a-l supune
încercărilor (fiind dependent de vreme, cel mai devreme poate fi folosit
la 24 de ore dupa aplicare).
Ţevi şi perforări pentru cabluri
În cadrul hidroizolării împotriva umidităţii solului şi în scopul de a nu se
produce infiltraţii se aplică KÖSTER Bikuthan® 2C sub formă de scafe
în jurul cablului de alimentare prin perforare, iar aceste scafe se vor
arma cu KÖSTER plasă din fibră de sticlă. În cadrul hidroizolaţiilor
împotriva apei fără presiune şi infiltratiilor inactive, ar trebui utilizate în
general sisteme de flanşe libere sau fixate. Este necesar să se asigure
că materialul din care sunt executate piesele instalate este compatibil
cu materialul folosit pentru hidroizolaţie. Aceasta se aplică şi în cadrul
impermeabilizărilor în cazul apei sub presiune.
Protecţie şi strat de drenare
Înainte de umplere, stratul complet uscat trebuie protejat contra
deteriorării mecanice. Recomandăm folosirea KÖSTER Folie de
protecţie şi drenaj 3-400. Plăcile din polistiren pentru drenaj şi izolatia
perimetrala sunt legate complet de suprafaţă prin lipire. În scopul
evitării deplasării pe verticală în cazul umplerii gropii de excavare
suprafaţa de protecţie, respectiv plăcile de drenaj trebuie să fie
acoperite cu un strat de polietilenă pentru a facilita alunecarea. În toate
cazurile este permisă lipirea cu KÖSTER Bikuthan®2C. Evitaţi
încărcarea într-un singur punct al suprafeţei. Foile alveolate sau plăcile
ondulate nu reprezintă straturi de protecţie adecvate. Drenarea este
necesară. Asiguraţi-vă ca nu deterioraţi scafele la umplerea şi
compactarea solurilor non-coezive.
În cazul hidroizolării pe suprafeţe orizontale, încorporaţi KÖSTER

plasă din fibră de sticlă între straturile de impermeabilizare. Instalaţi
două straturi de folie glisantă de polietilenă înainte de aplicarea şapei. 

Consum
aprox. 4 - 6 l/m²
Condiţie de încărcare
În conformitate cu DIN 18195,partea a 4-a (apa din sol şi împiedicarea
infiltraţiilor active) 
Grosimea stratului umed: Min. 4.0 l / m²: 4 mm.
În conformitate cu DIN 18195,partea a 5-a (apa fără presiune) 
Grosimea stratului umed: Min. 4.0 l / m²: 4 mm.
În conformitate cu DIN 18195,partea a 6-a, (infiltratii inactive) 
Grosimea stratului umed: Min. 5.0 l / m²: 5 mm.

Curatare
Curăţaţi uneltele de material proaspăt cu apă. Dacă materialul s-a
întărit, curăţaţi uneltele cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
W 250 028 28 l găleată metal; componentă

lichidă 25 l; componentă
pulverulentă 5 kg

W 250 504 1 pallet = 18 x 28l galeata

Depozitare
Pastraţi materialul în locuri uscate ferite de îngheţ, in pachetul original
sigilat poate fi păstrat minim 6 luni.

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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eSiguranta

Componenta sub formă de pulbere conţine ciment. A se evita contactul
cu pielea. Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, de
stat si locale cand se proceseaza materialul.

Produse inrudite
KÖSTER KB-Pox Adhesive - Adeziv epoxi Numar articol J 120

005
KÖSTER Joint Tape 20 - Bandă rost 20 Numar articol J 820

020
KÖSTER Joint Tape 30 - Bandă rost 30 Numar articol J 830

020
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri Numar articol W 221

025
KÖSTER Bikuthan 1C - Bikuthan
monocomponent

Numar articol W 251

KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură fibră de
sticlă

Numar articol W 411

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de reparaţii Numar articol W 530
025

KÖSTER SB Bonding Emulsion - Amorsă
universală si aditiv elastifiant pentru mortare

Numar articol W 710

KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-400 -
Protecţie şi drenare

Numar articol W 901
030

KÖSTER Peristaltic Pump Numar articol W 978
001

KÖSTER Universal Cleaner Numar articol X 910
010

KÖSTER Drill Stirrer - Amestecător pentru
bormaşină

Numar articol X 911
001
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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
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