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KÖSTER Fix-Tape 15 SY - Bandă fixare 15 SY

Banda autoadeziva pentru etansare din cauciuc/bitum, latime: 200
mm
Caracteristici
Banda autoadeziva pe baza de bitum/cauciuc aplicabil la rece pentru
hidroizolarea zonelor fatadelor si etanseaza conexiunile ferestrelor
contra vantului. Aplicabil la temperaturi cuprinse intre + 5 ° C și + 30 °
C. Este extrem de flexibil, acopera imediat fisurile cu apa si este
impermeabil. Este dublu laminat cu o folie de polietilena foarte
rezistenta la rupere. Grosimea materialului : 1,5 mm, disponibil in latime
de 200 mm.

Date Tehnice
Strat adeziv 1.5 mm
Strat polietilena  0.05 mm
Alungire 15 %

Domenii de Aplicare
- pentru hidroizolarea jonctiunilor perete/podea in incameri umede
- pentru repararea infiltraţiilor la jgheaburi şi burlane.
- pentru hidroizolarea balustradelor.
- Pentru reparatiile generale pe jgheaburile de scurgere existente.
- pentru hidroizolarea penetrarilor ale peretelui, margini de acoperiș,
ferestre și alte extensii de acoperiș,
- Pentru hidroizolarea canalelor de scurgere de pe acoperiș,
- Pentru repararea benzilor de plumb meteorologice,
- Pentru hidroizolarea suruburilor încapsulate pe sistemele de
acoperișuri,
- Pentru hidroizolarea crestelor acoperișului,
- Pentru conectarea foilor ondulate privind elementele constructiei
precum si protecția fatadelor împotriva vântului,
- Pentru hidroizolarea suprapunerilor de tigle.
Nu este necesara o nisa pentru aplicarea benzii asa cum este pentru
ramele metalice.
 
 

Strat suport
Substratul trebuie să fie curat, uscat, chiar și fără margini sau goluri. Ar
trebui să fie substrat mineral, metal sau lemn. In cazul peretilor
subsolului din zidărie, rosturile trebuie să fie inchise la același nivel. Se
aplica pe substrat ca amorsa, un strat subtire de KÖSTER KBE Liquid
Foil (Consum: aprox. 250 - 500 g / mp). Stratul de amorsa trebuie lăsat
să se usuce complet. Se aplica membrana în aceeași zi.
În cazul unor substraturi puternic absorbante (de ex. G. Beton
poros),poate fi necesar un al doilea strat de amorsa.
Amorsarea cu KÖSTER KBE Liquid Film este necesară doar în cazul
unor substraturi poroase (consum 1 - 2 straturi fiecare cu 250 g / m²)

Aplicare
Atunci când se deruleaza KÖSTER Fix-Tape 15 SY, hârtia de silicon

trebuie să fie eliminaae în mod uniform pentru a se evita cutele. Atunci
cand hârtia de silicon este îndepărtată in acelasi timp, banda se lipeste
pe zona de lucru. Dacă este necesar se taie banda la dimensiunile
dorite și cu putin timp inainte de aplicare îndepărtați hârtia de silicon.
Nu se aplică bucăți care sunt prea lungi. O suprapunere de aprox. 2,5
cm este suficientă. Din cauza aderentei extrem de bune a benzii de
etansare nu este necesar nici o corectie. Dupa aplicarea benzii, apăsați
pe substrat cu ajutorul unei role de mână de cauciuc. Nu trebuie sa
existe bule de aer si acestea trebuie să fie împinse departe spre lateral.
La rosturile de dilatare este impinsa o bandă de spumă este împins în
rost, astfel încât spuma se umfla peste suprafata. Apoi peste este
aplicat KÖSTER Fix-Tape 15 SY astfel încât se creează o umflătură.
Acest lucru asigură că mijlocul benzii poate urma mișcările fără sa se
rupa. Nu se poate pune direct peste KÖSTER Fix-Tape 15 SY beton
sau mortar. Nu aplicați banda pe suprafețe umede sau în timpul ploii.
KÖSTER Fix-Tape 15 SY pot fi acoperite cu dispersii acrilice și lacuri
pe baza de rasini acrilice. Nu poate fi exclusa decolorarea bitumului din
cauza infiltratiilor.

Curatare
Curatati uneltele cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
W 815 020 20 m rola

Depozitare
Depozitati materialul uscat la temperaturi cuprinse intre + 5 °C si + 30
°C. Poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni

Siguranta
Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, de stat si locale
cand se lucreaza cu materialul.

Produse inrudite
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER KSK SY 15 - Membrană
hidroizolantă la rece bitum/cauciuc

Numar articol W 815 105
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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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