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Fisa Tehnica / Articol Numarul B 190 005

Issued: 2016-10-06KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă

Impermeabilizare elastică , fără solvenți, pentru camere ude și umede
sub placaje ceramice.
Caracteristici
KÖSTER BD 50 Primer este un grund fluid, solubil in apă pe bază de
butadien-styrol. KÖSTER BD 50 Primer reduce absorbtia substraturilor
minerale. KÖSTER BD 50 Primer este fara solvent, plastifianti și filler
(materiale de umplere). 
 

Date Tehnice
Temperatura de aplicare min + 5 °C
Densitate 1.03 g / cm³
Surprafata curata, putin lipicioasa
Aplicarea urmatorului strat dupa approx. 3 ore

Domenii de Aplicare
KÖSTER BD 50 Primer este destinat pentru aplicarea pe substraturi
absorbante uscate sau umede. Reduce absorbtia substratului si creste
duritatea lui. Este transparent dupa uscare. Suprafata este putin
lipicioasa. KÖSTER BD 50 Primer este rezistent la apa ceea ce
inseamna ca dupa aplicare nu se spala si ramane chiar daca este
plouat. KÖSTER BD 50 Primer este grundul pentru KÖSTER BD 50 si
face parte din sistemul KÖSTER BD

Strat suport
Suportul trebuie să fie lipsit de ulei și de praf , precum și lipsit de
particule libere. Substraturile foarte murdare trebuie curățate cu
ajutorul unui agent de curățare adecvat. Dacă este necesar, curățați
substratul prin sablare .

Aplicare
KÖSTER BD 50 Primer poate fi aplicat cu pensula sau poate fi
pulverizat. In timpul intaririi temperatura mediului inconjurator si a
substratului nu trebuie să scadă sub + 5 ° C . Stratul de grund poate fi
calcat după 3 ore , iar stratul următor poate fi, deasemenea, aplicat
după 3 ore ( temperatura mediului : aprox. + 20 ° C ).

Consum
approx. 0.05 - 0.1 kg/m²; in functie de stratul suport
Aproximativ 100 g / m² pentru suprafetele usor absorbante.(Beton
turnat,placi din fibre de ciment,sape de ciment)

Aproximativ 250 g/m² pentru substraturile cu o putere mare de
absorbtie (var, gresie, beton cu greutate redusa, tencuieli de gips etc) 

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa ce le folositi cu apa.

Impachetare
B 190 005 5 kg canistră

Depozitare
Materialele se depoziteaza in locuri racoroase dar ferite de inghet. In
ambalaje sigilate minim 12 luni.

Siguranta
Purtati ochelari de protectie in timpul prelucrarii materialului. Respectati
normele de reglementare guvernamentale de siguranta atunci cand
prelucrati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant Numar articol B 290

010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv
flexibil pentru placări ceramice

Numar articol B 540
025

KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă
elastică

Numar articol B 931

KÖSTER BD Inside Corner - BD Colţ interior Numar articol B 932
001

KÖSTER BD Outside Corner - BD Colţ exterior Numar articol B 933
001

KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manşon perete Numar articol B 934
001

KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manşon
pardoseală

Numar articol B 935
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
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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