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Műszaki adatlap M 278

Stand: 06.10.2015KÖSTER Crisin Creme
- Amt. Prüfungsbericht, MFPA, Leipzig - gem. WTA Merkblatt 4-4-04, DFG 95 %

Oldószermentes gyanta/silan injektálókrém felszálló nedvesség ellen.
Tulajdonságok
Hidrofobizáló hatású injektálókrém, oldószermentes, gyanta/silan
bázisú, felszálló nedvesség ellen.

Műszaki adatok
Anyagbázis gyanta/silan-kombináció
Szín fehér
Testűrűség ca. 0,85 g / cm³
Szárazanyagtartalom ca. 85 %
Konzisztencia pasztaszerü, állékony
Feldolgozási hőmérséklet + 5 °C bis + 35 °C

Felhasználási terület
Felszálló nedvesség elleni szigetelés nedves falazatokhoz. Minden
ásványi építőanyaghoz, kivéve pórusbetont.

Feldolgozás
A furatok (14 mm átmérő) ideális esetben a legalsó vízszintes fúgába,
a fal vastagságánál 3 cm-el rövidebbre fúrandók, és víznyomással
vagy levegővel kitisztítandóak. A furattávolság falvastagságtól
függetlenül 10 cm.

Ezután a Köster Crisin Creme-t egy 310 ml-es kinyomópisztoly (pl.:
Köster kinyomópisztoly) és egy injektálótömlő segítségével a falba
juttatjuk. A furatokat közvetlenül ezután Köster KB FIX 5-el lezárjuk.

Az injektálás alacsony nyomású pumpákkal is elvégezhetö, ehhez a 10
l-es vödrös kiszerelést tudjuk ajánlani.

Szükséglet
Falvastagság: 12 cm: ca.140 ml / fm, 24 cm: ca. 330 ml/ fm, 36 cm: ca.
510 ml/ fm

Eszközök tisztítása
Tiszta vízzel.

Szállítási forma
M 278 006 6 x 310 ml karton
M 278 010 10 l vödör
M 278 012 12 x 310 ml box
M 278 310 310 ml kartus

Tárolás
Szobahőmérsékleten (kb. +20 °c), eredeti lezárt csomagolásban
legalább 1 évig tárolható. Megbontás után a 10 l-es vödörben lévö
takarófóliával a maradék anyagot teljes felületen le kell takarni.

Csatlakozó termékek
KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500 Art.-Nr. M 111
KÖSTER Sanierputz-Glattspachtel Art.-Nr. M 369 025
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 Sanierputz 2 leicht Art.-Nr. M 664 025

KÖSTER Sanierputz 2 schnell und leicht Art.-Nr. M 665 025
KÖSTER Sótároló vakolat E Art.-Nr. M 668
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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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