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Fisa Tehnica / Articol Numarul B 932 001

Emis: 2018-02-21

KÖSTER BD Inside Corner - BD Colţ interior
- CE- certificat in acord cu ETAG 022 ca parte componenta a Sistemului KÖSTER BD 

Element elastic preformatat pentru impermeabilizare permanentă a
colțurilor interioare, în combinație cu sisteme de impermeabilizare
sub placaj ceramic

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

09
B 932

ETAG 022 part 1
KÖSTER BD Inside Corner
Membrană etanșă la apă în

combinație cu acoperire pentru
zonele umede ETA-09/0199

Capacitatea de sigilare a fisurilor Categorie 1: 0.4 mm
Forța de aderență Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Capacitatea de inchidere a
rosturilor 

Categorie 2: etanş

Etanșeitatea în jurul penetrărilor Categorie 2: etanş
Rezistență la temperatură Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Rezistența la apă Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Rezistență la alcalinitate Categorie  2: ≥ 0.5 mp

Caracteristici
KÖSTER BD Inside Corner este rezistent la apă și permanent
elastic. Colțul interior este întărit cu o plasă suprapusă. Plasa de
acoperire și proprietățile adezive bune ale materialului NBR asigură o
bună legătură cu celelalte componente ale sistemului de
impermeabilizare sub plăci ceramice.

Date Tehnice
Culoare verde
Rezistenta la temperatura - 20 °C la + 90 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER BD Inside Corner este o componentă a sistemului pentru
hidroizolarea permanentă a colțurilor sub acoperiri ceramice într-un
sistem de impermeabilizare compozit. Este potrivit pentru toate clasele
de încărcare la umiditate conform ABP și ghidul ZDB. Ca parte a
sistemului BD KÖSTER care este certificat conform ETAG 022, BD
Inside Corner este folosit ca piesă flexibilă de impermeabilizare care
este încorporată în KÖSTER BD 50.

Strat suport
Suportul trebuie să fie solid, uscat, fără praf și grăsimi. Partile friabile
sau care pot impiedica aderenta si muchiile ascutite trebuie
indepartate.

Aplicare
Aplicarea în KÖSTER BD-System conform ETAG 022: Substratul este
amorsat cu KÖSTER BD Primer. După un timp de uscare de aprox. 3
ore, se aplică primul strat de KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Inside
Corner este încorporat în zonele de colț interior în strat proaspăt de

KÖSTER BD 50. După ce primul strat s-a uscat suficient, se aplică al
doilea strat de KÖSTER BD 50. Prin urmare, plasa de pe marginea
colțului interior este acoperita cu material hidroizolant, astfel încât
banda este conectată complet la hidroizolatia intregii suprafete.

Curatare
Curatati uneltele si petele murdare de KÖSTER BD 50 imediat dupa
folosire cu apa.

Impachetare
B 932 001 piesă

Depozitare
Depozitati materialul in locuri reci si uscate, in ambalaje originale
sigilate, materialul poate fi depozitat minim 12 luni

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă Numar articol B 190

005
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 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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