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Техническа карта M 278

Изд: 22.10.2021КЬОСТЕР Кризин 76 Крем
- Official test report, MFPA, Leipzig according to WTA Technical Leaflet 4-4-04, Moisture Content 95%

Инжекционен крем срещу пълзяща влага на основата на силан и
смола, който не съдържа разтворители

Характеристики
КЬОСТЕР Кризин Крем представлява инжекционен крем срещу
пълзяща капилярна влага на основата на силан и смола, който не
съдържа разтворители. 

Технически характеристики
Основа Комбинация смола/силан
Цвят Бял
Плътност 0,85 гр / см³
Твърдо съдържание прибл. 85 %
Консистенция пастообразна, стегната
Работна температура + 5 °C до + 35 °C
 
 
 
 

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Кризин Крем представлява ретроактивна DPC (Damp
Proof Course) хидроизолация срещу пълзяща капилярна влага. Той
може да се положи от вътрешната и/или външната страна на
сградата. Може да се използва в случаите на високи степени на
проникване на влага (95 % +/- 5 %) и при всички степени на
замърсяване със соли. 
 
 

Начин на приложение
В най-долната фуга на зидарията се пробиват хоризонтални
отвори с диаметър 14 мм. Не пробивайте през цялата стена, а
спрете 3 см преди края ù. Пробитите отвори се почистват чрез
промиване с вода или въздух под налягане. Разстоянието между
отворите трябва да бъде 10 см, независимо от дебелината на
стената.

КЬОСТЕР Кризин Крем се инжектира от патронника с подходящ
КЬОСТЕР Ръчен пистолет, снабден с инжекционно отделение.
Когато се използват 600 мл салами, те се поставят в пистолета,
снабден с инжекционно отделение и с приспособление за отваряне
на салама и се притискат към отворите. При инсталацията на
материала се уверете, че отворите се изпълват равномерно без
никакви кухини в цялата им дължина. Отворите се запечатват
незабавно с  КЬОСТЕР КВ Фикс 5  и се изравняват със стената.
Когато се използва оборудване за пръскане с постоянно налягане
или пък подходящи бутални помпи, са налични 10 л баки за
презареждане на материала.
С цел постигане на оптимална консистенция за полагане с помпи,
КЬОСТЕР Кризин Крем може да бъде адаптиран с 5 % (максимум
до 10%) чиста питейна вода. Само материалът, който предстои

незабавно да бъде инжектиран, следва да се смесва с вода, тъй
като наличието на вода може да повлияе неблагоприятно на
стабилността на съхранение.
Разходът на материал трябва да бъде проверен и документиран за
подсигуряване на качественото изпълнение.

Разходна норма
12 см дебелина на стената: прибл. 140 мл / м; 36 см дебелина на
стената: прибл. 510 мл / м
 
Дебелина на
стената (cм)

Разход (мл / м) Брой м / 310 мл
патронник

Брой м/ 530 мл
патронник 

12 ca. 140 2.2 3.8
24 ca. 330 0.9 1.6
36 ca. 510 0.6 1.0

 
 

Почистване
Инструментите се почистват с вода веднага след употреба. 

Опаковка
M 278 010 10 л бака
M 278 310 310 мл патронник
M 278 600 12 x 600 мл кутия

Съхранение
Материалът може да се съхранява минимум 12 месеца при стайна
температура (~ 20 ° С) в оригинални неразпечатани опаковки. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР KB-Фикс 5 Арт. N C 515 015
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР Фина мазилка Арт. N M 655 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Сива

Арт. N M 661 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла

Арт. N M 662 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Бърза

Арт. N M 663

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Лека

Арт. N M 664 020
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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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