KÖSTER Crisin Cream

Tekninen tuotekortti M 278
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- Virallinen testiraportti, MFPA, Leipzig mukaillen WTA teknistä ohjetta 4-4-03, kosteuspitoisuus 95%

Ominaisuudet
KÖSTER Crisin Cream on liuotteeton hartsi / silaani pohjainen
injektointimassa kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisemiseen
Tekniset tiedot
Materiaali
Väri
Tiheys
Kuiva-ainepitoisuus
Koostumus
Käyttölämpötila

Hartsi silaani yhdistelmä
Valkoinen
0,85 g / cm³
n. 85 %
pastamainen, kiinteä
+ 5 °C - + 35 °C

Käyttöalue
KÖSTER Crisin Cream on jälkikäteen tehtävä vedeneristys
kapillaarisesti nousevaa kosteutta vastaan. KÖSTER Crisin
Cream voidaan asentaa rakennuksen sisäpuolelta ja/tai ulkopuolelta.
Sitä voidaan käyttää tapauksissa joissa on erittäin korkea läpikosteus
(95% +/- 5% kyllästyminen) sekä kaikissa suolapitoisuuksissa.

M - Muuraus

Liuotteeton hartsi / silaani pohjainen injektointimassa kapillaarisesti
nousevan kosteuden katkaisemiseen
Varastointi
Varastointi huonelämpötilassa (n. + 20 °C). Alkuperäisissä
avaamattomissa pakkauksissa voidaan varastoida vähintään 12
kuukautta.
Liittyvät tuotteet
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER Polysil TG 500
KÖSTER Hienotasoite
KÖSTER Rappauslaasti 1 Harmaa
KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen
KÖSTER Rappauslaasti 2 "Nopea"
KÖSTER Rappauslaasti 2 "Kevyt"

Tuotenumero C 515
015
Tuotenumero M 111
Tuotenumero M 655
025
Tuotenumero M 661
025
Tuotenumero M 662
025
Tuotenumero M 663
030
Tuotenumero M 664
025

Käyttö
Reiät halkaisijaltaan 14 mm porataan vaakatasoon, mieluiten alimpaan
muurauksen saumaan. Porausreiän syvyys on 3 cm vajaa seinän
paksuudesta. Älä poraa kokonaan seinän läpi. Porareiät puhdistetaan
vedellä tai paineilmalla. Reiät sijoitetaan 10 cm välein riippumatta
seinän paksuudesta. KÖSTER Crisin Cream injektoidaan patruunasta
sopivalla KÖSTER käsipistoolilla johon on asennettu injektointiputki.
Porareiät voidaan sulkea välittömästi KÖSTER KB Fix 5 materiaalilla
injektoinnin jälkeen. Kun käytetään esim. automaattisia akkukäyttöisiä
pistooleja, 10 l astioita voidaan käyttää patruunan uudelleen
täyttämiseen.
Menekki
12 cm seinäpaksuus: n. 140 ml / m; 36 cm seinäpaksuus: n. 510 ml / m
Seinäpaksuus
(cm)
12
24
36

Menekki
(ml / m)
n. 140
n. 330
n. 510

Tuotto / 310 ml
patruuna (m)
2.2
0.9
0.6

Tuotto / 530 ml
patruuna (m)
3.8
1.6
1.0

Puhdistus
Puhdista työkalut välittömästi käytön jälkeen vedellä.
Pakkaus
M 278 010
M 278 310
M 278 600

10 l astia
310 ml patruuna
12 x 600 ml box

Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrätyissä olosuhteissa.
Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta.
Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät
spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina
noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöehtojemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkaalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat
versiot ovat pätemättömiä.
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