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Kylmä asennettava, itseliimautuva, kuitupinnoitettu butyylinen
vedeneristys tiivistenauha, käytettäväksi KÖSTER KSK
tiivistyspäällysteiden ja rappauspintojen liittymäkohtiin.
Ominaisuudet
KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauha on kuitupinnoitettu butyyli /
kumipohjainen vedeneristys tiivistysnauha. Se on kylmäasennettava ja
itseliimautuva, 1.5 mm paksu irroitettavalla takapuolisella
suojapaperilla. Nauha voidaan asentaa suoraan rullasta, se omaa
korkean repäisylujuuden, on välittömästi vesitiivis ja se voidaan
pinnoittaa laastilla yläpuolisen kuitupinnoitteen ansiosta. Primerointi
ennen KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauhan asennusta ei ole
välttämätöntä.

Liittyvät tuotteet
KÖSTER KSK ALU Strong
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU
KÖSTER Fix-Tape 15 DS
KÖSTER KSK ALU 15
KÖSTER KSK SY 15

Tekniset tiedot
Materiaali
Leveys
Paksuus
Lämpötilankesto
Asennus lämpötila
µ-arvo
Sd-arvo

Butyyli / Kumi
15 cm
1.5 mm
- 25 °C - + 80 °C
+ 5 °C - + 30 °C
n. 135,000
n. 203 m

KÖSTER Universal Cleaner

Tuotenumero R 817
105 AS
Tuotenumero W 810
AL
Tuotenumero W 815
020 DS
Tuotenumero W 815
096 AL
Tuotenumero W 815
105
Tuotenumero X 910
010

Käyttöalue
KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauhaa käytetään turvalliseen yläpuoliseen
tiivistämiseen KÖSTER KSK Tiivistyspäällysteissä kiinteissä,
puhtaissa, kuivissa, pöly- ja öljyvapaissa alustoissa. Lisäksi tuotetta
voidaan käyttää ilmavuotojen tiivistämiseen.
Käyttö
KÖSTER KSK Tiivistyspäällysteiden asennuksen jälkeen KÖSTER
Butyyli
Fix-Kuitunauha
asennetaan
tiivistyspäällysteiden
vedeneristyksen yläpäähän, missä nauha asennetaan niin, että puolet
nauhasta peittää päällysteen ja toinen puoli peittää alustan. Tämä liitos
voidaan pinnoittaa laastilla ja vedeneristeellä. Ennen asennusta
poistetaan suojapaperi nauhan takapuolelta.
Paina asennetut nauhat alustaan käyttäen esim. KÖSTER
Käsirullainta. Laminoitu kuitupintainen nauha voidaan pinnoittaa
laastilla esim. sokkelissa.
Puhdistus
Puhdista nauhan leikkaustyökalut KÖSTER Universal Cleanerilla
Pakkaus
W 815 015 F

1.5 mm x 150 mm, 10 m rulla

Varastointi
Varastoi materiaali kuivassa, lämpötilassa + 5 °C - + 30 °C. Tuotteen
varastointiaika on vähintään 1 vuosi.

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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