KOSTEUSSULKU 2000K
TEKNINEN TUOTELEHTI
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TUO´TEKUVAUS
Polymeridispersio-pohjainen kosteussulku pintojen pohjakäsittelyyn märkätiloissa ennen vedeneristemassojen levittämistä ja keraamisten materiaalien asentamista. VTT:n testaama vedeneristysjärjestelmä,sertifikaatti nro C119/00.

KÄTTÖALUE
Kosteussulku 2000 K on osa Bostikin Vedeneristysjärjestelmä Membranea ja voidaan käyttää vaihtoehtoisesti Bostik Kosteussulku
6030:n sijasta. Kosteussulku 2000 K soveltuu käytettäväksi alustoille, jotka ovat päällystettävissä keraamisilla materiaaleilla.

TYÖOHJE
Alustan pitää olla pölytön, puhdas, öljytön, vahaton jne. Sekoita massaa ennen levittämistä.Huokoisille betoni- tai tasoitealustoille Kosteussulku 2000 K levitetään ensin 1:1 vedellä laimennettuna tartunnan varmistamiseksi. minkä jälkeen levitetään toinen kerros laimentamattomana. Telaa Kosteussulku 2000 K alustaan lyhytnukkaisella telalla. Menekki 100 g/ m². Kuivumisaika huokoisilla alustoilla normaalissa huoneenlämmössä on 15-30 min. Toista käsittely tarvittaessa niin,että kokonaismenekki on ohjeiden
mukainen. Kosteussulun pitää olla täysin kuivunut ennen vedeneristemassan levittämistä.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien eikä asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levittämistä
Materiaalityyppi

Polymeridispersio

Liuotinaine

Vesi

Koostumus

Paksujuoksuinen

Väri

Lila

Tiheys

1,24 kg/l

Varastointi

6 kk avaamattomassa
pakkauksessa +20ºC:een
lämpötilassa. Pakkauksessa
tuotteen valmistusajankohta
muodossa vuosi-viikko.

Kuivumisaika

15-30 min. riippuen alustan
imevyydestä, lämpötilasta ja
tilan kosteudesta

Menekki

100 g/ m², 1 l / n. 12 m²

Tulenarkuus

Tuote ei ole tulenarkaa

Työvälineet

Lyhytynukkainen tela tai
pensseli

Työlämpötila

Ei saa alittaa +15ºC

Puhdistus

Tuore tuote: Työvälineet ja
kädet puhdistetaan välittömästi vedellä
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

