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Техническа карта W 501 005

Изд: 22.08.2019КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста

Битумно съединение за ремонти. Подсилено с фибри с постоянен
пластификатор
Характеристики
КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста е неразтичаща се, устойчива на
атмосферни влияния еластична битумна паста на основата на
разтворители. Точката на размекване е +100°C, което осигурява
висок стабилитет. Материалът е устойчив на разредени киселини,
основи, промишлени газове, солена вода и подобни агресивни
субстанции. КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста не съдържа азбест и
никакви PCBs.

Технически характеристики
Цвят Черно
Специфично тегло прибл. 1.2 гр / cм³
Твърди частици      прибл. 80% от теглото
Разтворители въглеводороди

Сфери на приложение
КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста може да се използва за ремонти на
течащи покриви, покрити с битумни мембрани или нагънати
листове, както и за уплътняване на стенните връзки с или без
вграждане на армираща мрежа. Също така може да се използва и
за хидроизолиране на вертикални и хоризонтални зони вътре и
отвън, над и под нивото на терена. Пастата е подходяща и за
уплътняване на тръби и отвори за кабели.
КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста е подходяща и за запечатване
краищата на самозалепващите КЬОСТЕР KSK мембрани при ниски
температури.

Субстрат
Субстратът трябва да е сух, чист и без ръжда. Хигроскопичните
минерални субстрати като бетон, мазилки и зидарии, трябва да се
грундират с КЬОСТЕР Битумен грунд.

Начин на приложение
КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста се полага с дебелина от 3 до 4 мм с
помощта на мистрия. Идеалната работна температура е между + 5
°C и + 25 °C. По-големи дебелини могат да се получат чрез
нанасяне на няколко пласта. Всеки слой трябва да е напълно
изсъхнал преди полагането на следващия. КЬОСТЕР
Стъклофибрантна мрежа е особено подходяща да бъде вграждане
като армировка в последователните слоеве на КЬОСТЕР BS 1
Битумна паста.
Преди запечатване на краищата на КЬОСТЕР KSK мембраните
при ниски температури се препоръчва съхранението на КЬОСТЕР
BS 1 Битумна паста в отоплена стая.

Разходна норма
1 л/м² за пласт с дебелина 1 мм

Почистване
Почистете инструментите с КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат веднага след употреба.
 

Опаковка
W 501 005 5 л бака

Съхранение
Материалът не е чувствителен на замръзване. Затворете плътно
отворените опаковки. В оригинално запечатани опаковки,
материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност
Материалът съдържа въглеводородни разтворители. Те са опасни
за здравето и могат да причинят увреждане на белия дроб при
поглъщане. Парите могат да предизвикат сънливост или
замайване. Не вдишвайте парите. Полагайте материалът само в
добре вентилирани помещения. Запалимо. Дръжте далеч от
източници на възпламеняване. Спазвайте всички правителствени,
държавни и местни разпоредби за безопасност при обработка на
материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР KSK ALU Strong Арт. N R 817 105 AS
КЬОСТЕР Битумен грунд Арт. N W 110 010
КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа Арт. N W 411
КЬОСТЕР KSK ALU 15 Арт. N W 815 096 AL
КЬОСТЕР KSK SY 15 Арт. N W 815 105
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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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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