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Műszaki adatlap W 219 001

Stand: 05.03.2016KÖSTER Pinceszigetelő eljárás
- A Law Engineering Inc., Atlanta, USA állami vizsgabizonylata tapadószilárdságról és vízzárásról (negatív és pozitív oldal)

Belső oldali szigetelés külső oldali vízbehatolás ellen
Tulajdonságok
KÖSTER Pinceszigetelő eljárás
Az eljárás környezetbarát és biztos megoldást nyújt víznyomás és
vízbetörés esetén is. Ellenáll az szerkezeteket károsító sóknak és a
talajban lévő agresszív anyagoknak. A megszilárdult KÖSTER
Pinceszigetelő bevonatot a sók nem feszítik le az alapfelületről.

A KÖSTER Pinceszigetelő eljárás3 termékből áll:
KÖSTER Pinceszigetelő 1 Iszap
Gyors kötésidejű, ásványi szigetelőiszap magas ellenállóképességgel
agresszív talajvíz és erős víznyomás ellen.
KÖSTER Pinceszigetelő 2 Villámcement 
Reaktív por extrém rövid kötésidővel. A száraz porral néhány
másodpercen belül megállítható a betörő víz.
KÖSTER Pinceszigetelő 3 Felületerősítő folyadék
Vízhez hasonló konzisztenciájú kovásító folyadék. A hatóanyagok
mélyen beszívódnak az alapfelületbe és vízzel nem oldható kötéseket
hoznak létre. Így lezárja a pórusokat, és a továbbterjedő ásványi
átalakulás miatt tartós szigetelő hatást biztosít.
 

Műszaki adatok
KÖSTER Pinceszigetelő 1 Iszap
Habarcs testsűrűség kb.1,6 kg / l
Nyomószilárdság (7 nap) > 13 N / mm²
hajlítószilárdság (7 nap) > 3,5 N / mm²
Kötésidő (+ 20 °C, 65 % rel.
légnedvesség)

kb. 15 perc

KÖSTER Pinceszigetelő 2 Villámcement
Kötésidő (vízbetörésnél) kb. 20 másodperc
KÖSTER Pinceszigetelő 3 feület keményítő folyadék
Sűrűség (+ 20 °C) 1,2 g / cm³
Reakcióidő (+ 20 °C, 65 %
rel. légnedvesség)

2 - 3 óra

KÖSTER Pinceszigetelő rendszer
víznyomásálló 7 bar-ig (negativ oldal)

Felhasználási terület
Utólagos pinceszigetelésre, aknaszigetelésre, valamint víznyomás és
talajnedvesség esetén nagatív- és pozitív oldalon. A KÖSTER
Pinceszigetelő 2 Villámcement alkalmas a repedések külső lezárására
azok gyantákkal való injektálása előtt.

Alapfelület
Az alapfelületnek ola-j és bevonatmentesnek, hordképesnek, és laza
részektől mentesnek kell lennie.Esztrihet, vakolatot a szilárd
alapfelületig (téglafalazat, beton) el kell távolítani. A falazat fúgáit kb. 2
cm mélyen ki kell kaparni. Száraz felületeket a munka előtt többször
telítettségig elő kell nedvesíteni. Üregeket és fúgákat a Köster
Záróhabarccsal, vagy Köster Wasserstop-al ki kell tölteni.
Pórusbetonra, könnyű és nagy üreges téglákra ( pl. Poroton)
a KÖSTER Pinceszigetelő eljárás alkalmazása előtt hordképes
felületet kell kialakítani köster Záróhabarcsból.

Alkalmatlan alapfelületek:

- mésztartalmú vakolatok
-festékek, bevonatok
-gipsz alapú építőanyagok 

Feldolgozás
A KÖSTER Pinceszigetelő eljárás 3 rendszerelemét a következők
alapján kell alkalmazni hátulról jövő víznyomás elleni
feületszigetelésként.
Az alapfelületen megjelenő, folyó ill. gyöngyöző vízet meg kell állítani.
Ehhez a KÖSTER Pinceszigetelő 2 Villámcementet kell egyedi
komponensként alkalmazni.

Vízszivárgás
A vízbetörés intenzitásának megfelelően a száraz port kézzel- víz
hozzáadása nélkül- közvetlenül a szivárgás helyére kell nyomni.
Gyenge szivárgás, gyöngyözés esetén a port addig kell felhordani
dörzsöléssel, amíg a szivárgás megszűnik.

Vízbetörés... ...másodpercek alatt... ...megállítva!

Erősebb vízbetörésnél, vízsugárnál is egy nagyobb adag KÖSTER
Pinceszigetelő 2 Villámcementet veszünk az egyik kezünkbe. A port
ezután két kézzel lassan összenyomjuk. Végül az így képzett "golyót" a
tenyerünkkel a szivárgás helyére nyomjuk. Néhány másodperc alatt
megszűnik a vízbetörés. Javasoljuk sima gumikesztyű viselését.

Felületszigetelés
Vízbetörések megszüntetése után felületszigetelést
létrehozni.A KÖSTER Pinceszigetelő 2 Villámcementtel előkészített
felületeket telítettségig elő kell nedvesíteni.
 

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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Mindig csak akkora mennyiségű
Köster Pinceszigetelő 1 Iszapot
képlékeny feldolgozható állapotúra
keverni, amit 10 perc alatt be lehet
építeni.
(1 kilo Pinceszigetelő 1 Iszaphoz
kb. 320 g vezetékes víz
szükséges).

Az iszapot pl. a Köster Iszapokhoz
való kefével felhordjuk.

Ezután közvetlenül friss a friss módon Köster
Pinceszigetelő 2 Villámcementet kell a felületbe
dörzsölni kézzel, míg a felület száraz lesz. 

Kivárási idó nélkül Köster Pinceszigetelő 3
Felületerősítő Folyadékot hordunk fel pl. a Köster
folyadékokhoz való kefével.

Ezután közvetlenül, majd még egyszer 30 perc
múlva Köster Pinceszigetelő 1 Iszapot hordunk
fel a felületre.

A maximális rétegvastagság 4 mm-t nem lépheti túl.

További felület kialakítás:
legkorábban 24 óra múlva KÖSTER Alapozóvakolatot (50 % felületi
fedés) lehet felhordani. További 24 óra múlva lehet KÖSTER Sótároló
vakolattal tovább dolgozni.

Padlófelületek kialakítása: 
Tapadó esztrich kialakítása előtt KÖSTER NB 1 szürkéből, 6 l víz és
1,5 kg KÖSTER SB Tapadóemulzió keverékéből tapadóhidat képzünk,
amit KÖSTER Iszapolókefével hordunk fel. Az esztrichet friss a friss
módszerrel rögtön beépítjük a tapadóhídra.

Fúgák, repedések és csőátvezetések:

Rugalmas szigetelés (KÖSTER Fúgátömítő):
1. A felületszigetelés előtt a repedések, fúgák, csatlakozások min. 3 cm
mélyen kivésendők. Ha nagyobb mozgások, vagy erős víznyomás
várható mélyebben.

2. A KÖSTER Pinceszigetelő eljárás során a szigetelést az
előkészített fúgákon is át kell vezetni.

3. Min. 24 óra elteltével a fúgák oldalfelületeit Köster FS-Primer 2K-val
át kell kenni. A három oldalú tapadást mindenképp el kell kerülni.
Ennek érdekében egy PE fúga profilt kell beépíteni.

4. Mintegy 3 óra elteltével a fúgákat KÖSTER Fugenspachtel FS-V-vel
kell kitölteni.

Rugalmas szigetelés (KÖSTER KB-Flex 200-al):
1. mint az előző esetben, de a fúgamélység min. 10 cm

2. mint az előző esetben

3. min. 24 órával a KÖSTER Pinceszigetelés kialakítása után az
előkészített területeket a KÖSTER KB-Flex 200 tömítőpasztával falsík
mínusz 10 mm mélységig ki kell tölteni.

4. Végezetül a fúgákat KÖSTER KB-Fix 5-el síkra gletteljük.

Szükséglet
KÖSTER Pinceszigetelő 1 Iszap: kb. 1,5 - 2,5 kg / m²; KÖSTER
Pinceszigetelő 2 Villámcement: kb. 1,0 - 2,0 kg / m²; KÖSTER
Pinceszigetelő 3 Felületerősítő folyadék: kb. 0,5 kg / m²

Eszközök tisztítása
Használat után közvetlenül vízzel.

Szállítási forma
W 219 001 1 kg KD 1 iszap; 1kg KD 2 Villám

cement; 0,5 kg KD 3 keményítő
folyadék

Tárolás
Száraz, fagymentes helyen lezárt csomagolásban min. 12 hónapig.

Biztonság
Védőkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt.

Csatlakozó termékek
KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Fugenspachtel FS-V schwarz Art.-Nr. J 231
KÖSTER KB-Flex 200 Art.-Nr. J 250
KÖSTER Sótároló vakolat 1 szürke Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 weiß Art.-Nr. M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 schnell Art.-Nr. M 663 030
KÖSTER Sanierputz 2 leicht Art.-Nr. M 664 025
KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme Art.-Nr. W 211
KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig Art.-Nr. W 313
KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver Art.-Nr. W 512
KÖSTER Sperrmörtel Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER Wasserstop Art.-Nr. W 540 015
KÖSTER SB-Haftemulsion Art.-Nr. W 710
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