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Ficha Técnica / Número do Artigo CT 284

Editado: AM-07-18KÖSTER Bridge Coat

Primário epoxi bi-componente de selagem de estruturas para a
proteção mecânica do betão em obras de arte
Características
O KÖSTER Bridge Coat é um revestimento epoxi bi-componente de
selagem de estruturas para a proteção mecânica do betão em obras
de arte.

Dados Técnicos
Viscosidade aprox. 120 mPa•s (+ 20 °C)
Rácio de mistura (por peso) 3.4 : 2
Pot life a + 20 °C 20 min.
Gravidade Específica (Comp. A) 1.06 g / cm³
Gravidade Específica (Comp. B) 1.05 g / cm³
Aplicação da camada seguinte após aprox. 24 horas

O material atinge a resistência
química e mecÂnica máxima após
7 dias (a + 23 °C e 65 % de
humidade relativa).
Cor Transparente
Temperatura de aplicação min. + 5 °C

e min. 3° C acima do dew point
Impermeável (teste 48h) a 1 bar

Resistência à tensão de aderência
(betão húmido)

> 1.5 N / mm²

 

Campos de aplicação
O KOSTER Bridge Coat é usado para impermeabilizar e proteger
estruturas de betão em engenharia civil tal como tabuleiros de pontes,
parques de estacionamento suspensos. É utilizado como primário para
selar superfícies em betão. Aumenta significativamente a resistência à
abrasão da superfície em betão. É utilizado como revestimento de
impermeabilização e protecção de betão.
Nos sistemas de proteção corrosiva KOSTER é usado em betão como
revestimento resistente à abrasão. O KOSTER Bridge Coat é uma
excelente ponte de ligação entre betão e asfalto e como protetor do
betão contra as altas temperaturas do asfalto. A temperatura máxima é
de + 210° C.

Substrato
O substrato deve estar seco, coeso e livre de partículas soltas, óleos e
gorduras. Superficies de betão novas absorventes pode ser
preparadas com jacto de areia, ao passo que superfícies em betão
velho ou que tenha sido afagado, deverá ser granalhado e aspirado
antes da aplicação do material. É importante que os agregados do
betão sejam minimamente visíveis da superfície. A aderência mínima é
de 1,5 N/mm2. Se necessário estabilizar o suporte, aplicar uma
camada de NB1 Grey (1 a 1,5 kg/m2), que irá uniformizar o suporte e
torna-lo mais estável para receber o revestimento. Se necessário fazer
enchimentos e reparações bem como criação de meias-canas
arredondadas, deve ser utilizado o KOSTER Repair Mortar NC.

Aplicação

Misturar os 2 componentes intensamente usando um misturador
mecânico de velocidade lenta durante aprox. 3 minutos, até atingir uma
consistência homogénea. Antes de juntar os 2 componentes, o
componente A deve ser mexido previamente. Para evitar defeitos de
mistura, transferir o material misturado para outro recipiente e voltar a
misturar antes de aplicar. Temperatura dos componentes deve estar
entre 10ºC e 25ºC antes de misturar e mexer. O KOSTER Bridge Coat
é aplicado apenas numa demão num consumo de 0,2 kg/m2. No caso
de superfícies verticais, pode ser necessário aplicar uma segunda
camada de modo a obter a espessura adequada. A aplicação é feita
com rolo, rodo, spray ou com pincel.

Consumo
200 g / m² total aplicado em 2 camadas

Limpeza
Limpar as ferrmentas com KÖSTER Universal Cleaner.

Embalagem
CT 284 005 5.4 kg Pack Combinado
CT 284 013 13.5 kg Pack Combinado

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco e em temperaturas entre os + 5 ºC e
os + 25 ºC. Nas embalagens originais seladas, pode ser armazenado
por um periodo mínimo de 12 meses.

Segurança
Usar óculos e luvas de proteção durante o processamento do material.

Produtos relacionados
KOSTER Repair Mortar NC Número do artigo C

535 025
KÖSTER VE Número do artigo CT

286 006
KOSTER NB 1 Grey Número do artigo W

221 025
KÖSTER Universal Cleaner Número do artigo X

910 010
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As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos
sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em
consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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