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Fisa Tehnica / Articol Numarul M 170 020

Emis: 2017-02-28KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK - Adeziv
hidrosilicatic

Adeziv şi chit pentru placajele hidrosilicatice KÖSTER
Caracteristici
KÖSTER Adeziv hidrosilicatic SK este un mortar pentru lipirea
placajelor hidrosilicatice KÖSTER. Acesta este folosit pentru chituirea
îmbinărilor şi poate fi folosit ca masă de şpaclu pentru plăci instalate.

Date Tehnice
Material pe baza de Ciment
Culoare Alb
Densitate volumetrica Aprox. 1.4 g / cm³
Densitatea particulelor solide Aprox. 1.7 g / cm³
Timp de punere in opera ( + 20 °
C)

Aprox. 45 min.

Rezistenta la compresiune Aprox. 12 N / mm²
Rezistenta la intindere din
inconvoiere

Approx. 3.5 N / mm²

Domenii de Aplicare
Pentru utilizarea împreună cu KÖSTER Placaje hidrosilicatice. Aceste
placaje sunt aplicate pe interiorul pereţilor interiori şi exteriori. Aici ele
absorb umiditatea în exces din aer, o înmagazinează, îl păstrează şi în
mod constant şi uniform îl eliberează înapoi în cameră. Prin creşterea
temperaturii suprafeţei camerei, posibilitatea de formare a condensului
este redusă. Datorită porozităţii ridicate, placajele au deasemenea o
suprafaţă foarte mare, favorizând evaporarea rapidă a umezelii. Toţi
aceşti factori combinaţi creează un climat confortabil în cameră.

Strat suport
Pentru aplicarea placajelor hidrosilicatice KÖSTER este necesar un
subtrat mineral curat. Toate materialele care pot inhiba aderenţa,
precum tapetul, gipsul, vopselele şi materialele izolatoare trebuiesc
îndepărtate înainte de aplicare. Substraturile absorbante sunt amorsate
cu KÖSTER Polysil® TG 500, cu un consum de cel puţin 130 g / m².
Substraturi foarte absorbante pot necesita până la 250 g / m².
Rugozitatea şi neregulile substratului de până la 5 mm sunt nivelate cu
KÖSTER Adeziv hidrosilicatic SK. Neregulile mai mari de 5 mm sunt
nivelate cu mortar, de exemplu cu KÖSTER Repair Mortar Plus
amestecat cu 20% SB Bonding Emulsion în apa de amestecare.
Aplicaţi sistemul numai după ce substratul nivelat s-a uscat complet.
Toată umiditatea ce se ridica sau intra prin spatele peretelui ce
urmează a fi reabilitat trebuie stopată.

Aplicare
Pentru lipire KÖSTER Adeziv hidrosilicatic SK este amestecat cu apa
cu un mixer electric cu rotaţii lente (sub 400 rpm) până la o consistenţă
omogenă. Atunci cand este amestecat adezivul, întâi puneţi ¾ din apă
intr-un vas de mărime suficientă pentru amestecarea ambelor
componente. Adăugaţi încet componenta sub formă de pudră în timp
ce continuaţi amestecarea. Adăugaţi apă rămasă aşa cum este
necesar pentru a atinge consistenţa dorită. Fiecare sac de KÖSTER
Adeziv hidrosilicatic SK necesită aproximativ 5,2 l de apă. Timp de
amestecare 3 minute.
Aplicaţi adezivul pe suport cu o spatulă dinţată. Distanţa dintre dinţii
spatulei ar trebui să fie de cel puţin 8 mm x 8 mm. Zona acoperita cu

adeziv trebui să acopere în întregime zona de placă, iar îmbinările şi
articulaţiile trebuie să fie complet lipite. Lipiţi placajele hidrosilicatice
KÖSTER pe perete şi ajustaţi-le aşa cum este necesar. Plăcile sunt
aplicate tesut ca la zidarie, alternate de-a lungul îmbinărilor cu cel puţin
10 cm. Toate marginile plăcii trebuie să fie complet lipite. Nu împingeţi
plăcile de perete prea ferm. În cazul ruperii plăcilor, fisurile pot fi uşor
reparate prin acoperirea completă cu KÖSTER Adeziv hidrosilicatic Sk
şi netezirea cu ajutorul unui spaclu. Defectele mai mari şi golurile ar
trebui reparate cu material din acelaşi placaj tăiat la dimensiunea
necesară. Pentru glafuri şi scafe în jurul ferestrei şi uşilor, utilizaţi
placaje subţiri de 25 mm. O drisca pentru zidărie este folosita pentru a
distribui uniform presiunea de contact la apăsarea plăcilor în locul
stabilit. După ce s-au aplicat placajele hidrosilicatice KÖSTER şi după
uscarea adezivul hidrosilicatic KÖSTER suprafaţa poate fi şlefuită fin
cu şmirghel cu dimensiunea granulaţiei P80. Aspiraţi suprafaţa pentru
îndepărtarea prafului. Colţurile exterioare ar trebui protejate cu profile
de colţ. Acestea pot fi aplicate folosind KÖSTER Adeziv hidrosilicatic
SK. Ulterior este tencuită întreaga zonă cu un strat de mortar
hidrosilicatic KÖSTER cu o grosime maximă de 2 mm. Adezivul poate
fi şlefuit uşor. În cazul în care se doreşte o suprafaţă foarte netedă,
atunci se poate tencui şi şlefui din nou. În condiţiile unei încăperi
normale şi a unei bune circulaţii a aerului, suprafaţa poate fi vopsită
după 24 ore. Straturile următoare de vopsea trebuie să fie permeabile
la difuzia vaporilor, cum ar fi KÖSTER Vopsea Siliconică Albă.

Consum
Approx. 3 kg / m² (in funcţie de stratul suport)

Curatare
Curăţaţi ustensilele imediat după utilizare cu apă.

Impachetare
M 170 020 20 kg sac

Depozitare
Depozitaţi materialul în loc ferit de îngheţ la temperaturi cuprinse între
+5° C şi +25° C. În ambalajul iniţial sigilat, materialul poate fi depozitat
minim 12 luni.

Siguranta
Koster Hydrosilicate Adhesive SK contine ciment si prin urmare alcalin.
Purtati manusi de protectie, in timpul slefuirii suprafetelor purtati masca
de protectie.

Produse inrudite
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
KÖSTER Hydrosilicate Board - Placaj
Hidrosilicatic

Numar articol M 670

KÖSTER Silicone Paint White - Vopsea
Siliconică Albă

Numar articol P 260
010

KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură fibră de
sticlă

Numar articol W 411

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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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
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