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Ficha Técnica / Número do Artigo W 190 030

Editado: AM-06-15KÖSTER Emulsão Betuminosa

Emulsão Betuminosa aquosa concentrada, isenta de solventes e de
odores
Características
O KOSTER Bitumen Emulsion é uma emulsão betuminosa
concentrada de fluído fino, isenta de solventes, com excelente
aderência a substratos minerais secos ou molhados. Possuí elevada
capacidade de penetração no suporte e desenvolve uma camada
impermeável. Pode ser usada como primário na aplicação de
membranas auto-adesivas a frio KOSTER KSK de base betuminosa
ou qualquer outro material de base betuminosa.

Dados Técnicos
Teor de Sólidos 60 %
Valor pH 10.5

Tempo de cura (+ 20 °C) 24 horas
Aplicação camada seguinte (+
20°C)

3 a 4 horas

Campos de aplicação
Como primário para a aplicação de membranas de selagem
betuminosas auto-adesivas KOSTER KSK, como revestimento de
protecção de substratos minerais tais como paredes de betão
enterradas e como primário para aplicação de membranas de
betuminosas de coberturas.

Substrato
O substrato poderá estar seco ou húmido, livre de partículas, musgos,
algas, e outros inibidores de aderência.

Aplicação
O KOSTER Bitumen Emulsion é aplicado como revestimento numa só
camada, sem diluição e com recurso a escova, rolo ou aparelho de
projecção adequado.

Consumo
Aprox. 200 - 300 g / m² por demão

Limpeza
Com água imediatamente após utilização. Material curado pode ser
removido com KOSTER Universal Cleaner.

Embalagem
W 190 030 30 kg Balde

Armazenamento
Armazene o material num local seco; em embalagens seladas de
origem, pode ser armazenado durante um periodo minimo de12
meses.

Segurança
Use luvas e óculos de protecção durante o manuseamento do material.

Produtos relacionados

KÖSTER Special Joint Tape Número do artigo J
870 010

KÖSTER KSK ALU Strong Número do artigo R
817 105 AS

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Número do artigo W
810 AL

KÖSTER Fix-Tape 15 DS Número do artigo W
815 020 DS

KÖSTER KSK ALU 15 Número do artigo W
815 096 AL

KOSTER KSK SY 15 Número do artigo W
815 105

KÖSTER KSK DS 15 Número do artigo W
815 105 DS

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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