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Instrukcja techniczna W 412

Data: 2020-04-07KÖSTER Superfleece

Tkanina techniczna na bazie poliestrowej do zbrojenia powłok z
płynnych materiałów hydroizolacyjnych
Właściwości
KÖSTER Superfleece przeznaczona jest do wzmacniania powłok z
płynnych materiałów hydroizolacyjnych. Stosowana jest przede
wszystkim w narożach, połączeniach oraz w obszarach narażonych na
zarysowanie. Materiał stosowany jest także jako wzmocnienie w
obszarach ustabilizowanych rys, oraz na połączeniu z profilami
okapowymi oraz rynnami.
KÖSTER Superfleece wzmacnia płynną hydroizolację i powstaje
powłoka odporna na rozciąganie, która ma zdolność do mostkowania
rys. Das KÖSTER Superfleece przeznaczona jest do zbrojenia takich
produktów jak KÖSTER 21, KÖSTER MS Flexfolie, KÖSTER NB
Elastik, KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachflex,
KÖSTER KBE-Flüssigfolie oraz KÖSTER BD 50.

Dane techniczne
Szerokość 10 cm lub 105 cm
Długość rolki 50 m
Grubość tkaniny 0,8 - 1,0 mm
Waga ok. 110 g / m2

Kolor biały
Wytrzymałość na rozciąganie 150 N / 5 cm
max. wydłużenie ok. 90%
Odporność na rozerwanie 20 N

Zastosowanie
KÖSTER Superfleece przeznaczana jest do wzmacniania powłok
hydroizolacyjnych w takich obszarach jak naroża, kanty, połączenia,
rysy, uszczelnienia punktowe w łazienkach, pomieszczeniach mokrych,
na balkonach, na tarasach itp.
KÖSTER Superfleece nadaje się do stosowania jako warstwa
wzmacniająca w obszarach gdzie może wystąpić zarysowanie, na
połączeniach z okapnikami i odpływami oraz w innych trudnych
miejscach.
KÖSTER Superfleece jest kompatybilna z produktami: KÖSTER 21,
KÖSTER MS Flexfolie, KÖSTER NB Elastik, KÖSTER Deuxan,
KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE-Flüssigfolie und
KÖSTER BD 50.

Podłoże
Podłoże musi być suche, czyste, bez zanieczyszczeń olejami,
tłuszczami czy innymi substancjami obniżającymi przyczepność.
Podłoże musi być także mocne, nośne i równe aby możliwe było
nałożenie materiału hydroizolacyjnego w ciągłej warstwie o jednolitej
grubości. Nie związane, luźne części muszą zostać usunięte podobnie
jak wszelki substancje obniżające przyczepność do podłoża. Rysy o
rozwartości powyżej 3 mm muszą zostać wcześniej zamknięte przy
użyciu masy KÖSTER PU 907 lub KÖSTER Fugenspachtel FS.

Sposób wykonania
Najpierw należy nałożyć pierwszą warstwę materiału
hydroizolacyjnego o grubości co najmniej 1 mm. Następnie należy
rozłożyć tkaninę KÖSTER Superfleece bezpośrednio na świeżej
hydroizolacji i docisnąć za pomocą pędzla lub szpachli. Tkanina musi

być zatopiona w hydroizolacji w taki sposób aby nie było pustych
miejsc, pęcherzy czy załamań tkaniny. Dociśnięcie tkaniny KÖSTER
Superfleece musi zapewnić pełen kontakt z podłożem.
Po około 30 do 60 minutach (w zależności od wybranego materiału
hydroizolacyjnego i warunków otoczenia w jakich wykonywane są
prace) może zostać nałożona druga warstwa hydroizolacji, która
powinna w całości pokryć tkaninę zbrojącą.
Te produkty KÖSTER, które zgodnie z instrukcją techniczną mogą być
rozcieńczane wodą należy odpowiednio rozcieńczyć aby ułatwić
zatapianie tkaniny KÖSTER Superfleece.
Tkaninę KÖSTER Superfleece należy odpowiednio dociąć i układać z
zakładem wynoszącym co najmniej 5 cm, zakład musi być w całości
starannie pokryty hydroizolacją.
Następnie materiał hydroizolacyjny należy nałożyć na uszczelnianą
powierzchnię w co najmniej dwóch warstwach. Należy stosować się do
zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.
Zakłady tkanniny powinny wynosić co najmniej 5 cm.

Opakowania
W 412 010 50 m rolka, szerokość 10 cm

Przechowywanie
Okres składowania produktu w temperaturze pokojowej: min. 36
miesięcy.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER BD 50 Art. nr B 290 010
KÖSTER Fugenspachtel FS-V czarny Art. nr J 231
KÖSTER Fugenspachtel FS-H czarny Art. nr J 232
KÖSTER Fugenspachtel FS-V szary Art. nr J 233
KÖSTER Fugenspachtel FS-H szary Art. nr J 234
KÖSTER PU 907 Art. nr J 235
KÖSTER Dachflex Art. nr R 260 020
KÖSTER MS Flex Folie Art. nr W 200 008
KÖSTER 21 Art. nr W 210 020
KÖSTER NB Elastik szary Art. nr W 233 033
KÖSTER NB Elastik biały Art. nr W 234 033
KÖSTER KBE Flussigfolie Art. nr W 245
KÖSTER Bikuthan 2K Art. nr W 250 028
KÖSTER Deuxan 2K Art. nr W 252 032
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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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