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Műszaki adatlap M 279

Stand: 06.10.2015KÖSTER Crisin 76 Koncentrátum

Koncentrált, oldószermentes műgyanta falak felszálló nedvesség
elleni szigetelésére.
Nagy nedvesség- és oldott sótartalom esetén is.
Tulajdonságok
A Köster Crisin 76 koncentrátum egy alacsony felületi feszültségű,
koncentrált, oldószermentes műgyanta. Mélyen behatol az építőanyag
legkisebb kapillárisaiba és pórusaiba is. Alacsony sűrűségének és a
vízéhez képest 1/3-nyi felületi feszültségének köszönhetően kiszorítja a
vizet a kapilláris rendszerből. Az így kezelt kapillárisokat tőmíti és
hidrofobizálja. Az injektálóanyag hatékonysága független a falazat
nedvességtartalmától. A Köster Crisin 76 koncentrátum szinte
szagtalan, a kikötése után rugalmas, nem bomlik le, kémiailag
semleges, nem üt át a vakolaton, és nem támadja meg a betonvasat. A
Köster Crisin 76 koncentrátum ellenálló a falazatban előforduló minden
agresszív anyaggal szemben, mint sók, lúgok, savak, mind a beépítés
alatt, és a kikötés után.

Műszaki adatok
Sűrűség 0,91 g / cm³
Működési mód pórusszükítö / hidrofobizáló
Viszkozitás 10-15 mPa•s
Hatóanyagtartalom 70 %

Felhasználási terület
Injektálóanyag vízszintes vízzár utólagos létrehozására minden ásványi
építőanyagba, gipszet kivéve. Pórusbetonnál való felhasználásnál
előzetes alkalmazástechnikai egyeztetés szükséges. Èpületen kívüli, és
belüli alkalmazásra magasfokú átnedvesedés és sóval való telítettség
esetére.

Feldolgozás
A KÖSTER Crisin 76 felhasználási lehetőségei:
 

KÖSTER szívócsonkos eljárás a vízszintes keresztmetszetre
KÖSTER kartusos eljárás a kersztirányú keresztmetszetre
(24-cm falvastagságig)

KÖSTER szívócsonkos eljárás
A szívócsonkos eljárás különösen jól hozzáigazítható a szigetelendő
épületszerkezethez. A KÖSTER szívócsonkos eljárásnak
köszönhetően:

rövidebb furatmélység
a tényleges furatmélység pontosan számítható és betartható
a vízszintes vízzárat az első vízszintes fúgában alakítjuk ki
nagy falvastagságnál is csak egy oldalról kell fúrni
idő- és anyagtakarékos

A furatokat az alsó fúgába falvastagság -5 cm hosszan kifúrjuk, majd

levegővel vagy ipari porszívóval a furatport eltávolítjuk.

Ezután a kapilláris rudakat a furatmélységnél 7 cm-el hosszabbra
levágjuk, és elhelyezzük a furatokban. A szívócsonkba befűzzük a
kiálló rúdvéget, majd a szívócsonkot szorosan a furatba illesztjük. A
Köster szívócsonk többször felhasználható. A kapilláris rudakat nem
kell előnedvesíteni.

A kartusokat, vagy kannát használat előtt fel kell rázni.

A kartusokat a szívócsonkba helyezzük, ügyelve arra, hogy a kifolyó
anyag a csonkba és a rúdra folyjon.

A kartusokat max. 7 napig kell a falban tartani. Hét nap után, vagy
esteleges korábbi kiürülésnél el lehet őket távolítani. A kapilláris
rudakból kb.10 cm-t eltávolítunk, majd visszatoljuk a furatba, es a
falban hagyjuk. A furatokat ezután Köster KB-FIX 5-el lezárjuk.

A KÖSTER szívócsonkos eljárás kalkulációja:

falvastagság
cm-ben

-ig

furattávolság
cm-ben

kartus/m Kartus
furatonként

Kapillaris
rúd

(45 cm)
20 12,5 8 1 4
30 12,5 8 1 6
40 12,5 8 1 7
50 10,0 10 1 12
60 9,0 11 1 15
70 7,5 13 1 21
80 6,5 14 1 27
90 6,0 17 1 35

100 5,5 18 1 41
* Furatátmérő: 14 mm, távolság: lyukközéptöl-lyukközépig

KÖSTER kartusos eljárás:
A szintén jól bevált kartusos eljárásnál a furatokat (14 mm átmérö)
ferdén fúrjuk a falba. A kartusokat a kifolyó csövekkel a furatba
helyezzük. Üregek, vagy repedések esetén a Köster kapilláris rudakkal
pldhatjuk meg a megfelelő felszívódást. Ezt az eljárást 24 cm
falvastagságig javasoljuk.

1. A furatkiosztás a lenti táblázat szerint történik. Fúrás után levegővel
vagy ipari porszívóval a furatport eltávolítjuk. A fúrás szöge kb 45°, a
hossza falsík -5 cm. Legalább egy vízszintes fúgát keresztezzünk.Az
injektálást a fal külső vagy belső oldaláról is elvégezhetjük.

2. A furatok tisztítása után behelyezhetjük a kapilláris rudakat. Az
üreges falaknál általános eljárással szemben nem kell a fugákat és
repedéseket cement-szuszpenzióval feltölteni. A kapilláris rudakat kb.
4 cm-el rövidebbre vágjuk a furathossznál, nem kell őket
előnedvesíteni. Később ráillesztjük a kartusokat a kifolyó csővel.

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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A kapilláris rudak alkalmazása nélkül az üregeket előírás szerint
felkevert Köster Mautrol furat-szuszpenzióval fel kell tölteni. A teljes
kikötés elött (kb. 30 perc és 3 óra között) a furatokat újra fel kell fúrni.

3. A kartusokat, vagy kannát használat elött fel kell rázni. Ezután
behelyezhetjük a kartusokat a furatokba. Nulla fok alatt, vagy átfagyott
fal esetén azz anyag nem alkalmazható.

4. A kartusokat max. 7 napig kell a falban tartani. Hét nap után, vagy
esteleges korábbi kiürülésnél el lehet öket távolítani. A kapilláris
rudakból kb. 10 cm-t eltávolítunk, majd visszatoljuk a furatba, es a
falban hagyjuk. A furatokat ezután Köster KB-FIX 5-el lezárjuk.

 A KÖSTER kartusos eljárás kalkulációja:
falvastagság

cm-ben
-ig

furattávolság
cm-ben

kartus/m Kartus
furatonként

Kapillaris rúd
(45 cm)

10 12,5 8 1** 1
20 12,5 8 1 3
30 12,5 8 1 6

* Furatátmérö: 14 mm, távolság: lyukközéptől-lyukközépig
** Húsz cm-es falvagságig furatonként 1/2 kartus anyagmennyiségre
van szükség. 24 cm falvastagság felett a KÖSTER szívócsonkos
eljárást kell alkalmazni.
 

Szükséglet
Szükséglet: 0,04 l / m falvastagág cm-ként

Szállítási forma
M 279 005 5 l kanna
M 279 010 10 l kanna
M 279 028 28 x 200 ml karton
M 279 200 200 ml kartus

Tárolás
Eredeti, lezárt csomagolásban legalább 6 hónapig tárolható.
Fagymentes helyen, közvetlen fénytől védve tartandó.

Biztonság
Védőkesztyű és védőszemüveg viselése kötelező.

Egyéb
Oxigénnel való érintkezés esetén elindul a kötési reakció, így a
megmaradt anyag ami levegővel érintkezett a továbbiakban nem
használható.

Kérjük figyelembe venni: a Crisin 76 Koncentrátum beépítése után a
falban addig oldott állapotban lévő sók a fal látható felületein
kikristályozódhatnak. Javasoljuk a Polysil TG 500 alapozó és a Köster
Sanierputz rendszer felhordását. A Sanierputz rendszer a vízszintes
vízzár beépítése után közvetlenül felépíthető.

A Köster Crisin 76 Koncentrátum alacsony nyomású injektálással is
alkalmazható. A kilépő nyomás 3 bart nem lépheti túl. Az injektálás
időtartamát az átnedvesedési fok és a fal felépítése szerint kell
beállítani.

Csatlakozó termékek
KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500 Art.-Nr. M 111

KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Suspension Art.-Nr. M 150 024
KÖSTER Sanierputz 1 grau Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 weiß Art.-Nr. M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 schnell Art.-Nr. M 663 030
KÖSTER Saugwinkel Art.-Nr. M 930 001
KÖSTER Kapillarstäbchen Art.-Nr. M 963
KÖSTER Protimeter Art.-Nr. M 999 001
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A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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