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Ficha Técnica / Número do Artigo M 278

Editado: AM-12-17KÖSTER Crisin 76 Cream
- Official test report, MFPA, Leipzig according to WTA Technical Leaflet 4-4-03, Moisture Content 95%

Solvent free resin / silane injection cream against rising damp
Características
KÖSTER Crisin Cream is a solvent free resin / silane injection cream
against capillary rising moisture.

Dados Técnicos
Material basis Resin silane combination
Color White
Density 0,85 g / cm³
Solids content approx. 85 %
Consistency pasty, firm
Application temperature + 5 °C to + 35 °C

Campos de aplicação
KÖSTER Crisin Cream is a retroactive DPC (Damp Proof Course)
waterproofing against capillary rising moisture. It can be applied from
inside and/or from the outside of the building. It can be applied in cases
of high degrees of moisture penetration (95% +/- 5% saturation) and
with all degrees of salt contamination.

Aplicação
Holes with a diameter of 14 mm are drilled horizontally, ideally in the
lowest masonry joint. Drill until 3 cm away from the wall end, do not drill
completely through the wall. The drilled holes are cleaned by flushing
with water or with compressed air. The holes are spaced 10 cm apart
independent of the wall thickness. KÖSTER Crisin Cream is injected
from the cartridge with the proper KÖSTER Hand Pistol fitted with an
injection tube. The holes can be sealed immediately with KÖSTER KB
Fix 5 flush with the wall. When using self-priming processing equipment
the 10 l buckets are used to refill the cartridge.

Consumo
12 cm wall thickness: approx. 110 ml / m; 36 cm wall thickness: approx.
350 ml / m
 
Wall thickness
(cm)

Consumption
(ml / m)

Yield /
310 ml cartridge
(m)

Yield /
530 ml cartridge

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

Limpeza
Clean tools immediately after use with water.

Embalagem
M 278 006 6 x 310 ml box
M 278 010 10 l balde
M 278 012 12 x 310 ml caixa
M 278 310 310 ml cartucho

Armazenamento
Store at room temperature, (approx. + 20 °C). In originally sealed
packages the material can be stored for a minimum of 12 months.
 

Produtos relacionados
KÖSTER KB-FIX 5 Número do artigo C

515 015
KÖSTER Polysil TG 500 Número do artigo M

111
KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey Número do artigo M

661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White Número do artigo M

662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast Número do artigo M

663 030
KÖSTER Restoration Plaster 2 Light Número do artigo M

664 025
KOSTER Restoration Plaster 2 Light and Fast Número do artigo M

665 025
KÖSTER Restoration Plaster E Grey Número do artigo M

668
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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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