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Ficha Técnica / Número do Artigo W 234 033

Editado: AM-06-17KÖSTER NB Elastic White
- Certificação oficial de ensaio da MPA (Instituto para ensaios de materiais metalóides) em Clausthal – Zellerfeld

- Certificação para aprovação pelas autoridades de construção da MPA (Instituto para ensaios de materiais metalóides) em Clausthal – Zellerfeld

- Certificação do College of Ostfriesland, permeabilidade ao vapor de água

- Certificação: Selagem contra gás radão

Impermeabilização mineral elástica bi-componente, de cores claras
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W 234

EN 1504-2:2004
Surface protection products -

Coating
EN 1504-2: ZA. 1d und ZA. 1e

Cross cut NPD
CO2-permeability SD ≥ 200 m
Water vapor permeability SD = 21.2 m (Klasse II)
Capillary absorption and
permeability to water

w = 0.016 kg/m² x h0.5

Frost - thaw with chloride attack MW = 1.5 N / mm²
Adhesion strength by pull off test MW = 1.4 N / mm²
Reaction to fire Class E
Artificial weathering NPD

Características
O KÖSTER NB Elastic White é um revestimento de cores claras,
impermeável, elástico, resistente ao desgaste, com excelente
aderência a todos os substratos minerais. O material pode
acompanhar fissuras. É resistente à abrasão e resistente a líquidos
corrosivos ao betão tais como ácidos diluídos e álcalis. Possui uma
boa resistência a raios UV bem como à prova de radão.

Dados Técnicos
Densidade aprox. 1.7 g / cm³
Cor beije claro - branco

Teor de sólidos (comp. liquido) min. 52 % por peso

Temperatura de aplicação min. + 2 °C

Alongamento à rutura > 30 %

Força à tensão > 0.8 N / mm²

Ponte de fissura (2 mm de
espessura)

< 0.4 mm

Força de aderência > 1.0 N / mm²

Impermeável com água em
pressão até

7 bar

Pot life aprox. 2 horas
Resistente ao trafego pedonal após 24 horas

Aplicação das camadas seguintes aprox. 2 dias

Substrato

O substrato deverá estar intacto, sólido e limpo. Deverá aplicar-se um
primário em substratos absorventes com KÖSTER Polysil® TG 500.
Substratos não absorventes devem ser pré-molhados até ficarem
húmidos. Evitar água empoçada na área a aplicar.

Aplicação
Misture completamente os componentes usando um dispositivo de
mistura de rotação lenta (adicione o componente de pó no componente
líquido). O KÖSTER NB Elastic White é aplicado em pelo menos duas
camadas com a ajuda de uma talocha ou escova. Em áreas que
estejam especialmente em perigo de ruptura, o KÖSTER Flex Fabric é
embutido na primeira camada. Depois, aplicar pelo menos uma
segunda camada por cima. Em uniões parede/solo e nos cantos, a
KÖSTER Flex Tape K 120 é embutida na primeira camada e a largura
excedente do tecido é terminada com KÖSTER NB Elastic White. As
aplicações frescas do KÖSTER NB Elastic White deverão estar
protegidas do gelo e da chuva até estarem completamente duras.

Consumo
Aprox. 3.6 - 4.5 kg / m²
 
Humidade do solo: 
2 mm espessura mín. / 3,6 kg/m2 / mín. 2 camadas
 
Infiltração não retida:
2 mm espessura mín. / 3,6 kg/m2 / mín. 2 camadas
 
Infiltração retida:
2,5 mm espessura mín. / 4,5 kg/m2 / mín. 2 camadas
 
Parede de transição para fundação:
2 mm espessura mín. / 3,6 kg/m2 / mín. 2 camadas

Limpeza
Limpar com água imediatamente após utilização.

Embalagem
W 234 033 33 kg pack combinado: comp. em

pó saco de 25 kg, comp. líquido em
jerrican de 8 kg

Armazenamento
Armazenar o material em local fresco e seco. Nas embalagens
originais e seladas pode ser armazenado por um periodo minimio de 6
meses.

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

Produtos relacionados

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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KÖSTER BD K 120 Número do artigo B
931

KÖSTER Polysil TG 500 Número do artigo M
111

KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast Número do artigo M
663 030

KÖSTER Flex Fabric Número do artigo W
450 100

KÖSTER SD-Protection and Drainage Sheet Número do artigo W
901 030

KÖSTER Peristaltic Pump Número do artigo W
978 001
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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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