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Instrukcja techniczna SL 131 009

Data: 2015-06-08KÖSTER VAP I 06

Preparat gruntujący do podłoży o małej porowatości
Właściwości
KÖSTER VAP I® 06 jest jednoskładnikowym preparatem gruntującym
na bazie wodnej, poprawiającym przyczepność wyrównujących mas
cementowych do trudnych podłoży. KÖSTER VAP I® 06 zapewnia
bardzo dobrą przyczepność do podłoża, jest materiałem szybko
schnącym oraz odpornym na działanie alkalicznego środowiska.

Dane techniczne
Temperatura stosowania materiału min. +10ºC
Gęstość ok. 1,01 kg/dm³
Kolor przeźroczysty, zielony odcień
Czas otwarty ok. 3 godz.
Czas schnięcia (+ 23ºC, wilg.
powietrza 50%)

1-2 godz.

Zastosowanie
KÖSTER VAP I® 06 nadaje się do stosowania jako grunt pod masę
wyrównawczą KÖSTER SL Premium i KÖSTER SL Flex na
następujących podłożach: powłoka z KÖSTER VAP I® 2000, stal,
marmur, lastryko, płytki kamienne, płytki ceramiczne, podłoża
drewniane. Dla zapewnienia dobrej przyczepności materiałów na bazie
cementowej do warstwy KÖSTER VAP I® 2000 konieczne jest
wykonanie gruntowania produktem KÖSTER VAP I® 06.

Podłoże
Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od substancji mogących
obniżać przyczepność do podłoża jak kurz, oleje, tłuszcze itp. Nie
należy stosować wytrawiania podłoża kwasami lub innymi
chemikaliami. Podłoże niezależnie od jego rodzaju musi mieć
temperaturę przynajmniej +10ºC podczas nakładania preparatu
KÖSTER VAP I® 06.

Wskazówki wykonawcze przy drewnianych podłożach:
Przy stosowaniu materiału na drewnianych podłogach łączonych na
pióro i wpust należy usunąć przez szlifowanie ew. resztki materiałów
stosowanych do pielęgnacji podłóg (np. woski). Lakierowane podłogi
należy przeszlifować i odpylić. Podłogi na legarach należy generalnie
dodatkowo zamocować śrubami do podłoża (po min. 2 szt. na deskę).
Otwarte i szerokie szczeliny między deskami podłogowymi należy
wypełnić za pomocą masy akrylowej. Drewniane podłogi muszą być
trwale osuszone aby nie doszło do szkód na skutek przemieszczeń
drewna pod wpływem wilgoci, czy rozwoju grzybów pleśniowych.
Należy zapewnić podłogom drewnianym wentylację od spodu
(zwłaszcza przy szczelnych okładzinach). KÖSTER VAP I® 06 można
stosować na podłożach drewnianych tylko wtedy gdy dostęp wilgoci
od spodu podłogi drewnianej jest wykluczony. Wszelkie straty wynikłe
z przemieszczania się podłoży drewnianych nie mogą stanowić
powodu do reklamacji i roszczeń wobec producenta. Po przygotowaniu
i sprawdzeniu podłoży drewnianych jak wyżej należy je zagruntować
preparatem KÖSTER VAP I 06 (zużycie ok. 100 g/m2). W przypadku
gdy na podłożu drewnianym planowane jest ułożenie płytek
ceramicznych (maksymalny dopuszczalny wymiar płytek to 60 x 60
cm), po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża należy zamocować
tkaninę techniczną KÖSTER Armierungsgewebe do podłoża.

Wskazówki wykonawcze przy podłożu stalowym:
Zabrudzenia i rdzę należy usunąć a powierzchnię stali oczyścić do
metalicznego połysku i odpylić.
Zużycie 50-70 g/m².

Wskazówki wykonawcze przy podłożu z marmuru, płytek
ceramicznych, płytek kamionkowych:
Istniejące okładziny należy sprawdzić czy wykazują wystarczającą
przyczepność do podłoża np. przez ostukanie. Płytki nie trzymające się
podłoża, zabrudzenia, kurz i pył należy usunąć.
Zużycie 50-70 g/m².

Sposób wykonania
KÖSTER VAP I® 06 należy przed użyciem mocno wstrząsnąć lub
wymieszać. Materiał należy nakładać na podłoże cienką, równomierną
warstwą np. za pomocą wałka z gąbką. Bardzo ważne jest uzyskanie
równomiernej warstwy, bez nieciągłości. Należy unikać tworzenia się
kałuż i nadmiernego zużycia materiału. Nakładanie kolejnych warstw
jest możliwe gdy powierzchnia preparatu przestanie być klejąca i
powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godz. Wysoka wilgotność
powietrza i niska temperatura wydłużają czas schnięcia materiału. W
czasie nakładania i wysychania materiału temperatura podłoża i
powietrza nie może spaść poniżej + 10ºC.

Zużycie
ok. 70 - 100 g / m² (w zależności od podłoża)

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i stosowane urządzenia natychmiast po użyciu czyścić
wodą.

Opakowania
SL 131 009 9,5 kg kanister

Przechowywanie
Materiał przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze
+10ºC do + 25ºC. Okres składowania do 12 miesięcy. Za utylizację
pustych opakowań odpowiedzialny jest końcowy użytkownik. Utylizacja
pustych opakowań powinna być przeprowadzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności
Unikać kontaktu materiału z oczami. Nosić okulary ochronne. Więcej
informacji dotyczących transportu, składowania i bezpieczeństwa przy
stosowaniu znajduje się w karcie charakterystyki produktu.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER VAP 2000 Numer produktu CT 230
KÖSTER ORS-C Numer produktu CT 238 025
KÖSTER SL Premium Numer produktu SL 280 025
KÖSTER SL Numer produktu SL 281 025
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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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