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Műszaki adatlap CT 210 008

Stand: 12.01.2016KÖSTER EM-VS 

Kétkomponensű, vízbázisú epoxigyanta enyhe és közepes
mechanikai terhelés esetére.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

13
CT 210

EN 13813:2002
Műgyanta beltéri felhasználásra

Éghetőség Efl a)
Maró anyag kibocsátás SR
Vízzáróság NPD
Kopásállóság ≤ AR 0,5
Tapadószilárdság ≥ B 2,0
Ütésállóság Klasse 1
Lépéshangszigetelés NPD
Hangelnyelés NPD
Hőszigetelő képesség NPD
Kémiai ellenállóság NPD
Veszélyes anyagok NPD

Tulajdonságok
Univerzálisan felhasználható, selyemfényű, környezetbarát,
karcolásálló, vízbázisú epoxigyanta bevonat magas
fedőképességgel. Nagyon jó tapadással minden ásványi felületre.
Ellenáll közepes mechanikai terhelésre és rövid ideig higított savaknak,
lúgoknak és sóoldatoknak.

Műszaki adatok
Keverési arány ( A : B) 4 : 1
Sűrűség (+ 23 °C) ca. 1,35 g / cm³
Viszkozitás (+ 23 °C) tixotróp
Feldolgozhatóság (+ 12 °C /  
+ 23 °C / + 30 °C)

ca. 90 / 45 / 30 Min.

Kivárási idő a rétegek között
+ 12 °C: min. 24 bis 48 óra
+ 23 °C: min. 12 bis 24 óra
+ 30 °C: min. 12 bis 24 óra
Kikeményedés, járható (+ 12 °C /  
+ 23 °C / + 30 °C)

kb. 48 / 24 / 16 óra

Teljes kikeményedés (+ 12 °C /  
+ 23 °C / + 30 °C)

kb. 10 / 7 / 5 nap

Szín(standard) RAL 7032 (kovaszürke)
Felületi hőmérséklet min. + 12 °C, max. + 30 °C
max. relativ páratartalom max. 75 % (+ 12 °C-on)

max. 80 % (+ 23 °C-on)
Harmatpont külömbség min. + 3 °C
Anyaghőmérséklet + 15 - + 25 °C

Felhasználási terület
Záró és védőbevonat padló és falfelületekre (beton, cementesztrich,
vakolat) belső térben. Külső térben való alkalmazása csak a BTG
rendszerben (erkély, terasz, ipari terek) A Köster BTG rendszer
felépítése: max. 0,6 kg / m² KÖSTER EM-VS felhordása után a felületet
teljes fedésben KÖSTER Color-Chips-el (kb. 300 g / m²) beszórjuk.

Zárórétegként KÖSTER TS transzparenssel (0,2 kg / m²) alakítjuk ki
az UV védelmet. Részletes leírás a KÖSTER BTG rendszer leírásában
található.

Alapfelület
Az alapfelületnek száraznak, stabilnak, olaj és zsírmentesnek kell
lennie. Az alapfelületet marással, vagy golyószórással elő kell
készíteni. 
A port vagy más tapadástgátló anyagot teljesen el kell távolítani. Az 5
mm-nél mélyebb repedéseket és egyenetlenségeket ki kell tisztítani,
majd KÖSTER LF-BM és kvarchomok (1:4) keverékével a padló
síkjáig ki kell egyenlíteni. A felületen 12 óra elteltével lehet tovább
dolgozni.( a tapadószilárdság min. 1,5 N/mm2, a beton
nedvességtartalma max 4% lehet)
 

Feldolgozás
A harmatpont megállapítása után (ld. táblázat) a min. +15 °C
őmérsékletű komponenseket homogén állapot elérésig (min. 3 percig),
el kell keverni. Előnyös egy keverőgép (kevesebb mint 400
fordulat/perc) és a Köster keverőszár alkalmazása.
A keverési hibák elkerülésére javasolt az anyagot egy tiszta vödörbe
átönteni és újra keverni.
A viszkozitás beállításához szettenként 0,4-1,2 l víz hozzáadható és
alaposan elkeverendő. Több szett felhasználásakor a vízmennyiség
pontosan betartandó. Különböző hozzáadott vízmennyiség
színkülönbségekhez vezethet.

Szükséglet
0,2 - 0,3 kg / m²
Két réteg felhordása javasolt.

Eszközök tisztítása
Használat után közvetlenül vízzel. A már zselés halmazállapotú
anyagot KÖSTER Universalreiniger-rel távolíthatjuk el.

Szállítási forma
CT 210 008 8 kg kombicsomagolás

Tárolás
Fagymentes helyen + 5 °C és + 25 °C között tárolandó. Bontatlan
csomagolásban min. 12 hónapig tárolható.

Biztonság
A gőzök belégzése és a bőrkontaktus kerülendő. Munkavégzés közben
védőruha, védőkesztyű, és védőszemüveg viselése kötelező.
A szellőztetésről gondoskodni kell. Bőrre kerüléskor rögtön vízzel és
szappannal el kell távolítani az anyagot. Szembe kerüléskor
szemmosóval ki kell a szemet öblíteni, és orvossal konzultálni. Munka
közben evés, dohányzás, és nyílt láng használata tilos. A biztonsági
adatlapban, a vödrökön és az ide vonatkozó előírásokban szereplő
utasítások figyelembe veendőek és betartandóak.

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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Egyéb
A műgyanták a hőmérsékletváltozásra viszkozitás- és kikötési idő
változással reagálnak. A műszaki adatlapban foglaltak kötelezően
betartandóak. Bevonatok készítése alapvetően lehülő, vagy állandó
hőmérsékletnél javasolt. Alacsonyabb hőmérséklet egy lassabb,
magsabb hőmérséklet, vagy nagyobb anyagmennyiség egy gyorsabb
kötéshez vezet. 
A munkálatok alatt a + 3 °C harmatpont külömbséget figyelembe kell
venni. A padlóbevonatokat a teljes kikötésig a nedvességtől meg kell
védeni.

Csatlakozó termékek
KÖSTER LF-BM Art.-Nr. CT 160
KÖSTER VAP I 2000 Art.-Nr. CT 230
KÖSTER TS transparent Art.-Nr. CT 320
KÖSTER Color-Chips Art.-Nr. CT 429
KÖSTER Universalreiniger Art.-Nr. X 910 010
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