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Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) M 278

Εκδόθηκε: 08/05/2018KÖSTER Crisin Cream
- Επίσημη έκθεση δοκιμών, MFPA, Λειψία σύμφωνα με το Τεχνικό Έντυπο WTA 4-4-03, Περιεκτικότητα σε υγρασία 95%

Ρητίνη ελεύθερη διαλυτών / κρέμα εγχύσεως σιλανίου για την
αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας

Χαρακτηριστικά
Η κρέμα KÖSTER Crisin είναι μια κρέμα εγχύσεως ρητίνης /
σιλανίου χωρίς διαλύτες για την αντιμετώπιση της τριχοειδούς
ανερχόμενης υγρασίας.

Τεχνικά στοιχεία
Βάση υλικού Συνδυασμός ρητίνης σιλανίου
Χρώμα Λευκό
Πυκνότητα 0,85 g / cm³
Περιεκτικότητα σε στερεά περίπου 85 %
Υφή παστώδες, πυκνό
Θερμοκρασία εφαρμογής + 5 °C to + 35 °C

Πεδία εφαρμογής
Η κρέμα KÖSTER Crisin Cream είναι μια ανάδρομη DPC (Damp Proof
Course) στεγανοποίηση έναντι της τριχοειδούς ανερχόμενης
υγρασίας. Μπορεί να εφαρμοστεί από το εσωτερικό ή / και από το
εξωτερικό του κτηρίου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις
υψηλών βαθμών διείσδυσης υγρασίας (95% +/- 5% κορεσμού) και σε
όλους τους βαθμούς συγκεντρωσης αλάτων.

Εφαρμογή
Γίνεται διάνοιξη οριζόντιων οπών διαμέτρου 14 mm, ιδανικά στην
χαμηλότερη άρθρωση της τοιχοποιίας. Τρυπήστε μέχρι 3 cm από το
τέλος της τοιχοποιίας, μην τρυπάτε εντελώς τον τοίχο. Οι
τρυπημένες οπές καθαρίζονται με έκπλυση με νερό ή με πεπιεσμένο
αέρα. Οι οπές απέχουν μεταξύ τους 10 cm ανεξάρτητα από το
πάχος της τοιχοποιίας. Η κρέμα KÖSTER Crisin εγχύεται από το
φυσίγγιο με το κατάλληλο πιστόλι χειρός KÖSTER στο οποίο έχει
εφαρμοσθεί ελαστικός σωλήνας έγχυσης. Οι οπές μπορούν να
σφραγιστούν αμέσως με το KÖSTER KB Fix 5. Όταν χρησιμοποιείτε
εξοπλισμό επεξεργασίας με αυτόματη προετοιμασία, οι κάδοι των 10
λίτρων χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των φυσιγγών.

Κατανάλωση
Για πάχος τοιχώματος 12 cm: περίπου 140 ml / m. Για πάχος
τοιχώματος 36 cm: περίπου 510 ml / m
 
Πάχος
τοίχου(cm)  

Κατανάλωση  
(ml / m)

Απόδοση ανά
φύσιγγα
310ml(m)  

Απόδοση ανά
φύσιγγα
530ml(m)

12 ca. 140 2.2 3.8
24 ca. 330 0.9 1.6
36 ca. 510 0.6 1.0

Καθαρισμός
Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση

Συσκευασία
M 278 010 10 l δοχείο
M 278 310 310 ml φύσιγγα
M 278 600 12 x 600 ml σαλάμια

Αποθήκευση
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, (περίπου + 20 ° C). Στις
αρχικά σφραγισμένες συσκευασίες το υλικό μπορεί να αποθηκευτεί
για τουλάχιστον 12 μήνες.

Σχετικά προϊόντα
KÖSTER KB-FIX 5 Κωδικός προϊόντος

C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500 Κωδικός προϊόντος

M 111
KÖSTER Fine Plaster Κωδικός προϊόντος

M 655 025
KÖSTER Restoration Plaster Grey Κωδικός προϊόντος

M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White Κωδικός προϊόντος

M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast Κωδικός προϊόντος

M 663 030
KÖSTER Restoration Plaster White/Light Κωδικός προϊόντος

M 664 025
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Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνάς μας και στην πρακτική εμπειρία μας στον τομέα. Όλα τα δεδομένα των δοκιμών είναι μέσες τιμές που
έχουν ληφθεί υπό καθορισμένες συνθήκες. Η σωστή και επομένως αποτελεσματική και επιτυχημένη εφαρμογή των προϊόντων μας δεν υπόκειται στον έλεγχο μας. Ο εφαρμοστής είναι υπεύθυνος για τη
σωστή εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες του εργοταξίου και τα τελικά αποτελέσματα της κατασκευαστικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί προσαρμογές στις συστάσεις που δίνονται
εδώ για τυποποιημένες περιπτώσεις. Προδιαγραφές που προτείνονται από υπαλλήλους ή αντιπροσώπους μας, οι οποίες υπερβαίνουν τις προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα τεχνική
κατευθυντήρια γραμμή απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση. Τα έγκυρα πρότυπα δοκιμών και εφαρμογής, οι τεχνικές οδηγίες και οι αναγνωρισμένοι κανόνες τεχνολογίας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Η
εγγύηση μπορεί και εφαρμόζεται επομένως μόνο για την ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, όχι όμως για την αποτελεσματική και επιτυχημένη εφαρμογή τους.
Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή έχει αναθεωρηθεί τεχνικά. Όλες οι προηγούμενες εκδόσεις δεν ισχύουν.
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