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Fisa Tehnica / Articol Numarul J 270 005

Emis: 2018-10-17KÖSTER Quellband
- MPA Braunschweig: PZ Nr.: P-1201/138/16-MPA BS
Pentru utilizarea ca cordon pentru hidroizolarea la interior a rosturilor dintre elementele de constructie din beton cu o rezistenta ridicata la apa cu sau fara presiune sau umezeala. 

Cordon expansiv la apa pentru rosturi pe baza de bentonita sodica
Caracteristici
KÖSTER Quellband este un cordon bentonitic pe baza de bentonita
sodica ce expandeaza la contactul cu apa, cordon tratat sa se activeze
doar in prezenta alcalinitatii crescute normale in masa betonului,
tratament ce impiedica umflarea accidentala in conditiile de santier.
Avantaje:

Activat de alcalinitate - opreste umflarea prematura la contactul
cu apa;
Usor de aplicat;
Nu sunt necesare unelte speciale pentru aplicare;
Etansarea permanenta a rostului dupa umflare - umple toate
golurile si fisurile la beton;
Usor de utilizat, nu devine lipicios chiar si in cazul unor
temperaturi ridicate;
Nu imbatraneste - se umfla chiar dupa ani

Date Tehnice
Dimensiuni
Latime 25 mm
Grosime 20 mm
Aspect omogen
Temperatura de
aplicare

+ 5 °C - + 30 °C

Culoare Negru, acoperit
Inflamabilitate (DIN
4102) 

B2 - în mod normal inflamabil

Dimensiunea rolei 6 x 5 m pe cutie
Presiunea de
expandare

aproximativ 0,5 N / mm²

Densitate aproximativ 1,81 g / cm3
Expansiune până la 500%
Rezistenta la
presiune

1,2 bari

Domenii de Aplicare
KÖSTER Quellband este folosit ca o bariera impotriva apei la rosturile
de turnare. Cordonul robust este simplu fixat cu cuie de beton pe fata
elementului din beton deja turnat, fata ce va fi in contact direct cu
betonul nou. Orice infiltratie prin rost va activa cordonul bentonitic
KÖSTER Quellband. In timpul procesului de umflare a KÖSTER
Quellband mici bucati din cordon se rup si pasta rezultata sigileaza
toate fisurile si golurile in mod permanent.

Strat suport
Substratul ce urmeaza a fi etansat trebuie sa fie compact si solid, lipsit
de praf, ulei sau grasimi precum si de alte substante ce pot influenta
negativ aderenta.

Aplicare
KÖSTER Quellband poate fi folosit la rosturi orizontale sau verticale.
Cordonul trebuie sa fie acoperit cu cel putin 8 cm beton pe toate partile
pentru a atinge presiunea de expandare necesara. Cand cordonul
trebuie prelungit nu suprapuneti capetele. Pozitionati-le cap in cap

presat in cazul necesitatii prelungirii. 

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
J 270 005 6 x 5 per cutie

Depozitare
Depozitati materialul in spatii uscate si ferite de inghet. In ambalajele
originale, sigilate, materialul poate fi depozitat minim 3 ani.

Siguranta
Respectați toate regulile de siguranță guvernamentale, de stat și locale
atunci când instalați materialul.

Produse inrudite
KÖSTER WP Mortar Numar articol W 534 025
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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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