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Техническа карта J 250

Изд: 08.06.2020КЬОСТЕР KB-Флекс 200
Application-technological testing for sealing annular gaps KÖSTER KB-Flex 200; MFPA Leipzig

Постоянно пластичен, влаго- и водоустойчив материал за
хидроизолация срещу вода под налягане
Характеристики
Постоянно пластичен материал за изолация на отвори за кабели и
тръби, кухини и други подобни за изпълнение на детайли на
хидроизолационни решения срещу вода под налягане и влага. Той
не се втвърдява и може да се моделира повторно по всяко време.
Прилепва отлично, както към сухи, така и към влажни субстрати.

Технически характеристики
Основен материал полиолефин
Цвят сив
Специфично тегло 1.60 гр/см³
Топлоустойчивост макс. + 50 °C
Консистенция пастообразна, несвличаща се
Идеална работна температура + 30 °C
Работна температура + 5 °C дo + 35 °C
Температура на субстрата + 5 °C дo + 30 °C
 

Сфери на приложение
Изолация на отвори за тръби и кабели, както и всякакви други
индивидуални клиентски детайли в сутеренни помещения. Може да
се използва и за изолация на водни течове, даже и при наличие на
вода под налягане.

Субстрат
Основата може да бъде суха, влажна или мокра, като не трябва да
не съдържа мазнини, смоли, масла и свободни частици.
Подходящи основи: бетон, зидария, циментопясъчни субстрати,
мазилки и всички останали минерални строителни материали. KB-
Флекс 200 КЬОСТЕР притежава добра адхезия и към керамика,
РVС, полиетилен, полипропилен, метал и стомана. 

Начин на приложение
Преди да започнете работа затоплете патронника с KB-Flex 200
КЬОСТЕР до + 40°С на водна баня, за да постигнете оптимална
консистенция, подходяща за работа. Почистете добре отвора,
който ще обработвате от прах, пясък и други замърсители.

Хидроизолацията, при която се използва KB-Флекс 200 КЬОСТЕР,
трябва да бъде разчетена така, че съотношението между
дълбочината (d) и широчината (w) на инсталирания материал да не
бъде под от 1.5 до 1. Минималната дълбочина не трябва да бъде
под 8 см. Максимален диаметър на хидроизолацията – 300 мм. При
полагане при по-големи диаметри на тръбата, може да се наложи
да се вземат допълнителни мерки. Моля, свържете се с
Техническия отдел на КЬОСТЕР за консултация.

Преди полагането на KB-Флекс 200 КЬОСТЕР направете
подложка в отвора на дълбочина, съответстваща на
инсталационната дълбочина, използвайки стандартна 2C PU пяна.
Поставете патронника с KB-Flex 200 КЬОСТЕР в пистолета и
започнете работа. Полагайте материала като изпълвате отвора
отвътре навън.

Когато изолирате отвори за кабели, разклатете кабелите, за да
разкриете кухините и отново притиснете KB-Флекс 200 КЬОСТЕР
във всяка създадена евентуална кухина. Уверете се, че кабелът
лежи свободно в отвора, без да е подложен на допълнителни
напрежения. Изолационният материал да приключва на 1-5 см
навътре от повърхността (в зависимост от дебелината и тежестта
на кабела). Уплътнете го добре и го загладете с метална шпатула.
За допълнителна безопасност препоръчваме краят на отвора да се
запечата с КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР.

Ако някога по-късно трябва да инсталирате нов кабел, отстранете
запушалката от КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР. Промушете кабела през
съществуващия KB-Флекс 200 КЬОСТЕР. Накрая, ако е
необходимо, отворът се запечатва отново, като за целта
притиснете допълнително КЬОСТЕР KB-Флекс 200 около
кабелите.

Разходна норма
1.6 кг/л кухина

Почистване
Почистете инструментите и остатъците от материала с парче плат
или книжни салфетки, мазните остатъци можете да отстраните с
Универсален почистващ препарат КЬОСТЕР. 

Опаковка
J 250 310 310 мл / 500 гр патронници
J 250 530 530 мл / 850 гр патронник

Съхранение
Материалът може да се съхранява минимум 24 месеца в
оригинално запечатани опаковки и суха среда при температури
под + 30 °C.
 
 

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Свързани продукти
КЬОСТЕР KB-Фикс 5 Арт. N C 515 015
КЬОСТЕР Пистолет за КВ-Флекс 200 Арт. N J 981
КЬОСТЕР KD Система Арт. N W 219
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010

КЬОСТЕР Шпатула Арт. N X 987 001
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