KÖSTER Fix-Tape 10 ALU

W - Vedeneristysjärjestelmät

Tekninen tuotekortti W 810 AL
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Höyrytiivis itseliimautuva kumi/bitumipohjainen tiivistysnauha jonka
pintaan on laminoitu vahvistettu alumiinikalvo, 1 mm x 150 mm.
Ominaisuudet
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU on höyrytiivis 1.0 mm paksu itseliimautuva
kumi/bitumipohjainen tiivistysnauha jonka pintaan on laminoitu
vahvistettu alumiinikalvo.
Tekniset tiedot
Tartuntakerros
Polyetyleeni kalvo
Ominaispaino
Venymä

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU voidaan päällystää akryylidispersioilla ja
akryylihartsipohjaisilla lakoilla. Bitumin vuotamisesta johtuvaa
värinmuutosta ei voida sulkea pois.
Puhdistus
Puhdista leikkaustyökalut KÖSTER Universal Cleanerilla.

1.0 mm
0.05 mm
1.7 g / cm³
15 %

Käyttöalue
- märkätilojen seinä- ja lattialiitosten vedeneristämiseen,
- vuotavien kourujen ja syöksytorvien korjaamiseen,
- kaiteiden vedeneristämiseen,
- peltikattojen korjaamiseen,
- seinien läpivientien, kupumaisten kattoikkunoiden, katon reunojen,
kattoikkunoiden ja muiden kattorakenteiden vedeneristämiseen,
- kattokaivojen vedeneristämiseen,
- ilmavuotojen korjaamiseen,
- kattojärjestelmien ruuvien vedeneristämiseen,
- katon harjan vedeneristämiseen,
- aallotettujen levyjen yhdistämiseksi nouseviin rakenneosiin sekä
tuulenpitäviin julkisivuihin,
- limittyvien kattotiilien vedeneristämiseen.

Pakkaus
W 810 015 AL

10 m rulla

Varastointi
Varastoi materiaali kuivassa ja lämpötilassa + 5 °C ja + 30 °C välillä.
Materiaalia voidaan varastoida vähintään 1 vuosi.
Turvallisuus
Noudata kaikkia valtiollisia sekä paikallisia turvallisuusmääräyksiä, kun
käsittelet tätä tuotetta.
Liittyvät tuotteet
KÖSTER PUR Cleaner
KÖSTER KBE Nestekalvo
KÖSTER KSK ALU 15

Tuotenumero IN 900 010
Tuotenumero W 245
Tuotenumero W 815 096 A
L

Alusta
Alustan tulee olla puhdas, kuiva, tasainen ja ilman reunoja sekä
tyhjiöitä. Alustan tulee olla mineraalinen, metallinen tai puinen. Ohut
pohjuste pinnoitus KÖSTER KBE Nestekalvolla levitetään alustaan
(Menekki: n.250 – 500 g / m²). Pohjusteen tulee antaa kuivua kokonaan
ennen tiivistenauhan asennusta. Asenna tiivistenauha saman päivän
aikana.
Voimakkaasti imevissä alustoissea (esim. huokoinen betoni), toinen
pohjustekerros voi olla tarpeen.
Pohjustus KÖSTER KBE Nestekalvolla on tarpeen ainoastaan
huokoisissa alustoissa (Menekki 1 – 2 pinnoitusta, jokainen 250 g / m²)
Käyttö
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU rullaa avattaessa silikonipaperi on
poistettava tasaisesti ryppyjen välttämiseksi. Samanaikaisesti kun
silikonipaperi poistetaan, tiivistysnauha kiinnitetään aiotulle alueelle.
Mikäli tarpeen, leikkaa nauha etukäteen tarvittavaan mittaan ja poista
silikonipaperi juuri ennen asennusta. Älä levitä liian pitkiä paloja.
Limitys n. 2.5 cm on riittävä. Tiivistysnauhan erittäin hyvän tartunnan
vuoksi korjaukset eivät ole mahdollisia. Kun olet kiinnittänyt nauhan,
paina se alustaan kumisella käsirullaimella. Mahdolliset ilmakuplat
tulee työntää sivuun. Liikuntasaumoissa saumanauha työnnetään
saumaan niin, että saumanauha ulkonee pinnan yli. KÖSTER Fix-Tape
10 ALU levitetään sitten päälle niin, että syntyy pullistuma. Tämä
varmistaa, että tiivistysnauhan keskiosa voi seurata taaksepäin liikkeitä
repeämättä. KÖSTER Fix-Tape 10 ALU:a ei saa betonoida tai rapata
suoraan yli. Älä asenna nauhaa kosteille alustoille tai sateen aikana.

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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