
W
 - 

Хи
д

ро
из

ол
ац

ио
нн

и 
си

ст
ем

и

Техническа карта W 330 005

Изд: 22.08.2019КЬОСТЕР BE Дъждоизолация

Течен ускорител за предпазване от дъжд на прясно положени
продукти на базата на битумните емулсии
Характеристики
КЬОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация образува водоустойчив филм
върху всички пресни битумни емулсии (КЬОСТЕР Бикутан 1С и 2С,
КЬОСТЕР Деуксан Professional и 2С, КЬОСТЕР Течно фолио,
КЬОСТЕР Битумна емулсия). Намалява времето за втвърдяване на
тези покрития и замазки, както и ги предпазва от дъжд.

Технически характеристики
Активни съставки Неорганични соли
Концентрация на активни
съставки

12%

Сфери на приложение
КЬОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация се използва като защита от дъжд
на прясно положени продукти на базата на битумните емулсии.

Начин на приложение
КЬОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация се напръсква като спрей върху
прясно положените покрития с помощта на фина дюза (напр.
градинско пръскащо устройство). Ако се очаква прясното покритие
да бъде подложено на дълготрайни и силни валежи, допълнително
го защитете с пластмасово фолио. КЬОСТЕР ВЕ Дъждоизолация
се полага само върху финишния хидроизолационен слой, а не
върху междинните пластове.

Разходна норма
0.2 кг/м²

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
W 330 005 5 кг туба

Съхранение
Съхранявайте в студено, но не хладилно помещение. В оригинално
запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 2
години. 

Мерки за безопасност
Носете защитни ръкавици и очила. Спазвайте всички
правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност
при обработката на материала. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР Битумна емулсия Арт. N W 190 030
КЬОСТЕР KBE Течно фолио Арт. N W 245
КЬОСТЕР Бикутан 2C Арт. N W 250 028
КЬОСТЕР Бикутан 1C Арт. N W 251
КЬОСТЕР Деуксан 2C Арт. N W 252 032
KOSTER Деуксан Професионален Арт. N W 256 032
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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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