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Instrukcja techniczna B 540 025

Data: 2018-06-13KÖSTER BD Flexkleber
- Certyfikat CE-zgodnie z ETAG 022 jako część systemu KÖSTER BD

Jednoskładnikowy, mineralny, elastyczny klej do okładzin
ceramicznych
Właściwości
Uniwersalny, jednoskładnikowy klej mineralny o bardzo dobrej
przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych.

Dane techniczne
Gęstość nasypowa 1,2 g / cm³
Kolor szary
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) > 15 N / mm²
Wytrzymałość na zginanie (28 dni) > 4 N / mm²
Przyczepność (28 dni) > 1 N / mm²

Zastosowanie
KÖSTER BD Flexkleber przeznaczony jest do klejenia okładzin
ceramicznych jako składnik systemu KÖSTER BD-System zgodnie z
ETAG 022. Nadaje się do klejenia płytek ceramicznych oraz innych
materiałów budowlanych na bazie mineralnej (materiały silikatowe,
pustaki itp. ) Nie nadaje się na podłoże z gipsu.

Podłoże
W ramach systemu KÖSTER BD klej KÖSTER BD Flexkleber
stosowany jest na folii w płynie KÖSTER BD 50. Materiał należy
nakładać przy użyciu packi z zębami. Podłoże musi być czyste, równe,
suche, nośne, szorstkie, bez jakichkolwiek substancji obniżających
przyczepność.

Sposób wykonania
Do czystego pojemnika należy wlać ok. 6 litrów wody a następnie
dodawać porcjami klej KÖSTER BD Flexkleber jednocześnie
mieszając przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła aż do uzyskania
jednorodnej konsystencji, bez grudek.
Materiał po wymieszaniu należy nakładać packą z zębami o wymiarach
od 2  do 5 mm.

Zużycie
ok. 1.7 kg / m²; na 1 mm grubości
Przy nakładaniu pod kątem 60°:
Packa z zębami 4 mm: ok. 2,3 kg / m²
Packa z zębami 6 mm: ok. 3,4 kg / m²
Packa z zębami 8 mm: ok. 4,5 kg / m²

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania
B 540 025 worek 25 kg

Przechowywanie
Składować w suchym pomieszczeniu, chronić przed mrozem. Okres
składowania min. 6 miesięcy.

Środki ostrożności
Unikac kontaktu z oczami (nosić okulary ochronne).

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER BD 50 Voranstrich Art. nr B 190 005
KÖSTER BD 50 Art. nr B 290 010
KÖSTER BD Narożnik wewnętrzny Art. nr B 932 001
KÖSTER BD Narożnik zewnętrzny Art. nr B 933 001
KÖSTER BD Mankiet ścienny Art. nr B 934 001
KÖSTER BD Mankiet podłogowy Art. nr B 935 001
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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