KÖSTER VAP I 06

Tekninen tuotekortti SL 131 009
Julkaistu: 11.09.2017

Ominaisuudet
KÖSTER VAP I 06 Primeri on vesipohjainen yksikomponenttinen
tartunta-aine käytettäväksi sementtipohjaisten lattiatasoitteiden alla eihuokoisissa alustoissa. KÖSTER VAP I 06 kuivuu nopeasti,
muodostaa erinomaisen tartunnan ja on veden sekä alkalien kestävä.

Käyttö mosaiikkibetonin, marmorin, keraamisten alustojen ja
laattojen päällä:
Poista huonosti kiinnitetyt päällysteet, vanhat hoitotuotteet, lika ja pöly.
Etsi tyhjiöt aiemmin asennettujen päällysteiden alta koputtelemalla.
Materiaalimenekki n. 50 - 70 g / m².

Tekniset tiedot
Tiheys
Käyttöaika
Kuivumisaika
Leimahduspiste
Väri
Varastointilämpötila

Käyttö kiinteällä valuasfaltilla:
Poista irtonainen materiaali, lika ja pöly

n.1.01 g / cm³
n. 3 tuntia
1 – 2 tuntia
Ei palava
Kuivuu värittömäksi, vihertävä
+ 10 °C – + 25 °C

Käyttöalue
KÖSTER VAP I 06 on pohjuste käytettäväksi sementtipohjaisten
tasoitteiden alla kuten KÖSTER SL Premium tai KÖSTER SL Flex
seuraavissa kriittisissä alustoissa:
KÖSTER VAP I 2000 tuotteet, teräs, mosaiikkibetoni, marmori, laatat,
keraamiset ja puiset alustat sekä valuasfaltti.
Käytä KÖSTER VAP I 06 pohjustetta aina ennen itsesiliäviä tai
hierrettäviä sementtipohjaisia tuotteita käytettäessä KÖSTER VAP I
2000 tuotteiden päällä. Älä käytä liima-ainejäämien päälle.
Alusta
Alustan ennen KÖSTER VAP I 06 käyttöä tulee olla kiinteä, luja, kuiva,
ja vapaa öljyistä, kipsiyhdisteistä, vahasta, rasvasta, tiivistysaineista,
jälkihoitoaineista, maaleista, liasta, irtonaisista pintamateriaaleista ja
muista epäpuhtauksista jotka saattavat toimia tartuntaa heikentävänä.
Heikot betonipinnat tulee korjata kiinteäksi ja lujaksi betoniksi. Älä
puhdista hapoilla tai kemikaaleilla alustaa ennen asennusta. Kaikkien
aluskerrosten lämpötila tulee olla vähintään + 10 °C ennen asennusta.
Käyttö puupohjaisilla alustoilla:
Puisten alustojen tulee olla pysyvästi kuivia jotta vältetään vaurioit joita
kosteus ja home aiheuttavat. Rakenteen alapuolella on oltava riittävä
ilmanvaihto, erityisesti höyrytiiviiden lattiapäällysteiden alla. Älä käytä
KÖSTER VAP I 06 pohjustetta puupinnoilla, joissa kosteus voi
tunkeutua alapuolelta rakenteeseen. Poista vaha, puhdistusaineet ja
muut jäämät kun materiaalia asennetaan puulattioille. Hiekoita alue
tarvittaessa. Hio lakatut puupinnat kokonaan ja imuroi pöly pois.
Kiinnittämättömät tai naulaamattomat lankut tulee kiinnittää tukevasti
ruuveilla, jotta alustan liikkuminen estyy. Avoimet ja leveät saumat
lankkujen välissä, reiät ja tyhjät tilat tulee täyttää akryylimassalla tai
muulla soveltuvalla materiaalilla. Asenna repeytymätön kestävä
kangas, jonka silmäkoko on pienempi kuin 6 mm, kuten KÖSTER
Lasikuituverkko primeroinnin päälle mikäli asennetaan keraamisia
päällysteitä. Keraamisten päällysteiden enimmäiskoko on 60 cm x 60
cm. Primeroi valmisteltu puualusta KÖSTER VAP I 06:lla.
Materiaalimenekki n. 100 g / m². Kun asennetaan KÖSTER SL Flex
puualustoiden päälle, minimi kerrospaksuus on 10 mm.

SL - Itsetasoittuvat aluskerrokset

Pohjuste ei-huokoisille alustoille

Käyttö
Ravista astiaa voimakkaasti tai sekoita huolella.
Levitä ohut, tasainen kerros pohjustetta alustaan käyttäen
vaahtokumitelaa. Älä jätä paljaita kohtia. Vältä lätäköitä ja liiallista
kertymää. Suuri kosteus ja alhaiset lämpötilat voivat pidentää
kuivumisaikaa. Sementtituotteiden käyttö pohjusteen päällä voidaan
toteuttaa kun pohjuste on kuiva, maksimissaan 24 tunnin kuluessa.
Menekki
n. 70 - 100 g / m2; (riippuen alustan ominaisuuksista)
Puhdistus
Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä.
Pakkaus
SL 131 009

9.5 kg jerrykanisteri

Varastointi
Varastoi materiaali + 10 °C - + 25 °C lämpötilassa kuivassa paikassa.
Vältä varastointia auringonpaisteessa. Alkuperäisissä avaamattomissa
KÖSTER VAP I 06 pakkauksissa varastointiaika vähintään 1 vuosi.
Turvallisuus
Noudata kaikkia valtion ja kunnan, sekä paikallisia turvamääräyksiä
materiaalia käsiteltäessä.
Liittyvät tuotteet
KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0)
KÖSTER SL Premium
KÖSTER SL
KÖSTER SL Flex

Tuotenumero CT
230
Tuotenumero SL 280
025
Tuotenumero SL 281
025
Tuotenumero SL 284
025

Käyttö KÖSTER VAP I 2000 pinnoitteiden ja metallialustojen päällä:
Poista kaikki epäpuhtaudet ja poista pöly imuroimalla. Poista rasva
metallipinnoilta. Ruosteiset pinnat on puhdistettava alas paljaalle
metallille. Materiaalimenekki n. 50 - 70 g / m².

Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrätyissä olosuhteissa.
Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta.
Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät
spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina
noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöehtojemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkaalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat
versiot ovat pätemättömiä.
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