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Editado: AM-09-04KÖSTER Quellband

Selante hidro-expansivo de base sódio-bentonítico para juntas de
betonagem e internas
Características
A KÖSTER QuellBand é uma fita hidro-expansiva de base de sódio-
bentonítico para selagem e impermeabilização de juntas de
betonagem. Possui superfície activada pela alcalinidade o que impede
a sua activação e expansão prematura dentro da junta, activando
apenas quando é necessário.
A KÖSTER QuellBand é um sistema de impermeabilização posterior
para juntas de betonagem de todo o tipo. A fita apresenta uma massa
robusta e resistente que simplesmente é colocada no local desejado,
antes do processo de betonagem se iniciar. Comparativamente com
sistemas de fitas plásticas, metálicas e resinosas, que não alteram a
sua estrutura durante o processo de expansão em contacto com água,
a KÖSTER QuellBand, rompe durante a expansão, libertando a sua
pasta que sela as micro-fissuras, fissuras e buracos de forma
permanente.
A KÖSTER QuellBand é adequada para a utilização em contacto com
água potável, bem como água salgada e estações de tratamento de
águas, não possuindo qualquer limitações de tipo de utilização.
A KÖSTER QuellBand é simples de utilizar e possuí uma superfície
não pegajosa, mesmo em elevadas temperaturas ambiente. A sua
aplicação é simples, sendo apenas colocada ao longo da junta a
impermeabilizar, horizontal ou vertical e pode ser sustentada com
pequenos pregos se necessário.
 
Vantagens
• Activação alcálica – não permite a expansão prematura em contacto
com água
• Fácil aplicação, não necessita de equipamentos específicos
• Elevada capacidade de expansão
• Selagem/ impermeabilização permanente da junta após expansão -
enche fissuras e buracos no betão
• Elevada estabilidade – funciona mesmo ao fim de vários anos sem
ser activada
• Fácil de cortar e colocar no local desejado
• Utilizável em todo o tipo de juntas (verticais e horizontais)
• Permite contornar todos os obstáculos

Dados Técnicos
Dimensão
Largura 25 mm

Espessura 20 mm

Temperatura de
aplicação

+ 5 °C a + 30 °C

Comprimento do rolo 5 m

Resistência à
pressão

7 bar

 
 

Campos de aplicação
O KÖSTER Quellband é usado para impermeabilizar juntas de
construção e betonagem em betão. A fita é fixada no centro da junta
com pregos antes da betonagem sobrepor completamente. Qualquer
passagem de água activará a Quellband, expandindo selando todos os
espaços e fissuras.
 
Locais de aplicação
• Impermeabilização de juntas de betonagem horizontais e verticais
• Impermeabilização de fissuras grandes e irregulares recobertas com
betão
• Juntas de ligação de placas e paredes enterradas e submersas
 
Por exemplo:
• Juntas de betonagem
• Divisões molhadas
• Paredes enterradas
• Fundações e divisórias
• Túneis, centrais de energia, parques de estacionamento, centros
comerciais, etc
• Estruturas em betão diversas
• Juntas de expansão interiores
• Tanques, depósitos e reservatórios de águas residuais, estações de
tratamento de águas residuais, águas potáveis, águas marítimas, etc.

Substrato
A superfície não deverá estar a menos de + 5ºC e deverão estar limpas
e sólidas, livres de eflorescências, óleos e outros químicos que possam
inibir a reação

Aplicação
A KÖSTER QuellBand necessita de ser coberta por betão pelo menos
em 8 cm em todas as direções, de modo a que seja atingida a
necessário pressão de expansão. A fita deve ser colocada no centro
da junta e fixada de modo a não se mover durante o processo de
betonagem e assegurar que se mantem no local correto.
A KÖSTER QuellBand é utilzada na impermeabilização de juntas de
betonagem verticais e horizontais.
Juntas horizontais e verticais em Pavimento/pavimento;
Pavimento/parede; Parede/parede; Parede/tecto; e Tecto/tecto.

Limpeza
Limpar ferramentas imediatamente com KÖSTER Universal Cleaner.

Embalagem
6 x 5 m por caixa (30 metros)

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco. Nas embalagens originais pode ser
armazenado durante um período de 3 anos.
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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.

KÖSTER Portugal • Rua da Boavista, n.º 291, 1º • 4050-107 Porto • Tel. 222 076 130 • Fax 222 076 139 - E-Mail: geral@koster.eu -
Internet: www.koster.pt

KÖSTER Quellband 1/1

http://www.tcpdf.org

