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Izdota: 2019-09-19KÖSTER KSK Primer BL

Bez šķīdinātājiem, polimeru-modificēta bitumena bāzes, ar spēcīgu
adhēziju gruntē priekš KSK membrānas un Polimeru Modificēta
Bitumena Pārklājumam
Īpašības
KÖSTER KSK Primer BL ir bez šķīdinātājiem polimēru modificēta
bitumena bāzes, ar spēcīgu adhēziju gruntē priekš KSK tipa
membrānām un Polimēru Modificētām Bitumena pārklājumiem. Tas ir
raksturojams ar ļoti labu adhēziju pie sausām un mitrām minerālām
virsmām 

Tehniskie dati
Cietas vielas saturs lielāks par 55 %
Minimāla ierīkošanas temperatūra + 5 °C
Cietēšanas laiks (pie + 20 °C) 24 st.
Nākamo slāni ierīkošana (pie + 20
°C)

apm. 3 – 4 st.

(pie + 10 °C) apm. 5 – 7 st.

Pielietošana
KÖSTER KSK Primer BL ir gruntē priekš pamatnes sagatavošanas
pirms KÖSTER KSK membrānas ierīkošanas un KÖSTER Polymer
Modified Bitumen Coatings kā KÖSTER Deuxan.

Substrāts
Pamatnei jābūt brīvai no atlūzām, putekļiem, eļļas un taukiem.

Iestrāde
KÖSTER KSK Primer BL uzklāj neatšķaidītu, vienā slānī, izmantojot
rullīti, sareni, vai uzsmidzināmo ierīci.

Patēriņš
approx. 0.25 - 0.4 kg/m²
Apm. 0.25 - 0.4 kg/m²
(lielās uzsūkšnos gadījumos, varbūt divās kārtas ir nepieciešams kopā.
500 g / m²)

Tīrīšana
Instrumentus tīrīt ar tīro ūdens.

Iepakojumi
W 120 015 15 kg bucket

Glabāšana
Jāglabā nesalstoša telpā , oriģinālā iepakojumā līdz 12 men.

Drošība
Iepazīties ar valsts un vietējas pašvaldības drošības regulējumiem
pirms izmantot produktu.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER KSK ALU Strong Article Number R 817 105 

AS
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Article Number W 810 AL

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece Article Number W 815 015 
F

KÖSTER Fix-Tape 15 DS Article Number W 815 020 
DS

KÖSTER KSK ALU 15 Article Number W 815 096 
AL

KOSTER KSK SY 15 Article Number W 815 105
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.
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