KÖSTER
BD 71 Sisänurkka kappale

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
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15.1.2010

11.032

- CE-Sertifiointi mukaillen ETAG 022 osana KÖSTER BD Järjestelmää

Elastinen puristettu kappale pysyvään vedeneristämiseen
sisänurkissa, yhdistelmänä vedeneristysjärjestelmän kanssa,
laattojen alla.
Ominaisuudet

Alustan valmistelu

KÖSTER BD Sisänurkka kappale on vesitiivis ja pysyvästi

Alustan tulee olla kiinteä, vakaa, kuiva ja vapaa pölystä sekä

elastinen. Sisänurkka kappale on vahvistettu ympäröivällä

rasvasta. Irtonaiset sekä tartuntaa heikentävät ainesosat tulee

verkolla. Ympäröivä verkko ja NBR materiaalin hyvät tartunta

poistaa alustasta.

ominaisuudet varmistavat hyvän tartunnan muihin
vedeneristysjärjestelmän komponentteihin laatoituksen alla.
Käyttö
KÖSTER BD Järjestelmän käyttö, mukaillen ETAG 022: Alusta
primeroidaan KÖSTER BD 50 Pohjusteella. Kuivumisajan n. 3
tuntia jälkeen, levitetään ensimmäinen kerros KÖSTER BD 50
vesieristettä. KÖSTER BD Sisänurkka kappale upotetaan
sisäkulmiin tuoreeseen KÖSTER BD 50 pinnoitteeseen.
Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, toinen kerros KÖSTER
BD 50 vesieristettä levitetään. Sisänurkka kappaleen verkon
reunat ylipinnoitetaan, jotta nauha on täysin liitetty alueen
vedeneristykseen.

Työkalujen puhdistus
Puhdista työkalut ja KÖSTER BD 50 roiskeet välittömästi käytön
Tekniset tiedot

jälkeen vedellä.

Väri

vihreä

Lämpötilan kesto

- 20 °C - + 90 °C

Pakkaus
Pakkauksessa 20 kappaletta.

Käyttöalue
Osana KÖSTER BD 50 Järjestelmää mikä on sertifoitu mukaillen

Varastointi

ETAG 022, KÖSTER BD Sisänurkka kappale on järjestelmän

Viileässä ja kuivassa. Varastointiaika vähintään 12 kuukautta.

komponentti pysyvään vedeneristämiseen kulmissa keraamisten
päällysteiden alla. Se soveltuu kaikkiin kosteuskuormitus luokkiin

Siteeratut tekniset tuotekortit

mukaillen abP ja ZDB ohjeita.

KÖSTER BD 50 Pohjuste

Tuote.-Nr. 7.091

KÖSTED BD Sisänurkka kappale on joustava vedeneristyskap-

KÖSTER BD 50

Tuote.-Nr. 7.09

pale, mikä upotetaan KÖSTER BD 50 vedeneristysmateriaaliin.

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain
suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun
niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen
viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.
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