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Emis: 2017-10-09KÖSTER NB 1 Flex

Amestec lichid pentru şlamurile de etanşare KÖSTER NB 1 Gri şi
KÖSTER NB 2 Alb
Caracteristici
KÖSTER NB 1 Flex este o dispersie pe bază de latex (carboxilat stiren-
butadiena-latex) el fiind compatibil cu toate tipurile de ciment uzuale.

Date Tehnice
Continut de substanta uscata 23 ± 1 %
valoare pH 10.5 – 11.5
Vascozitate < 100 mPa.s
Tensiunea superficiala aprox. 50 mN / m
Greutate specifica aprox. 1.00
Temperatura minima de aplicare aprox. 0 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER NB 1 Flex

când este aplicat împreună cu KÖSTER NB 1 Grey sau
KÖSTER NB 2 White produce o plastifiere a materialului,
devenind astfel mai uşor de aplicat.

Creşte capacitatea de reţinere a apei şi astfel previne stratul de
acoperire de uscare prematură

Îmbunătăţeşte aderenţa la substrat

Creşte elasticitatea şi rezistenţa faţă de substanţele agresive
din sol

Determină o creştere considerabilă a rezistenţei la îngheţ şi la
săruri de degivrare

Reduce permeabilitatea la ulei şi solvenţi

Îmbunătăţeşte rezistenţa împotriva chimicalelor

Aplicare
Materialul se amestecă cu ajutorul unui malaxor cu rotaţie lentă. În
lichidul pre-amestecat KÖSTER NB 1 Flex se adaugă pulberea de
KÖSTER NB 1 Grey sau KÖSTER NB 2 White, asigurându-vă că
materialul rezultat este omogen, fără cocoloaşe.

Consum
aprox. 8 kg pentru 25 kg NB 1 Grey si NB 2 White

Curatare
Curăţaţi instrumentele de lucru imediat după utilizare cu apă

Depozitare
Depozitaţi materialul în loc răcoros, dar ferit de îngheţ. În ambalajele

iniţiale sigilate, poate fi depozitat timp de minim 2 ani. Ambalajele
desfacute vor fi resigilate ermetic. 

Siguranta
A se purta mănuşi şi ochelari de protecţie in timpul procesarii
materialului.

Produse inrudite
KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey - Tencuială
de restaurare Gri

Numar articol M 661
025

KÖSTER Restoration Plaster White - Tencuială
de restaurare Alba

Numar articol M 662
025

KÖSTER Restoration Plaster White/Fast -
Tencuială de restaurare Alb/Rapid

Numar articol M 663
030

KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri Numar articol W 221
025

KÖSTER NB 2 White - NB 2 Alb Numar articol W 222
025

KÖSTER Brush for liquids - Pensulă/bidinea Numar articol W 912
001

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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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