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Tehnični podatki KÖSTER MS Flex folija Technical Data KÖSTER MS Flex Foil 

Paroprepustnost Razred 1 
 

Water vapor permeability Class 1 
 

Kapilarna absorpcija 
 

W 0.5 
 

Capillary absorption  
 

W 0.5 

 
Moč oprijema 
 

Sistemi, ki premoščajo razpoke ali elastični 
sistemi brez prometne obremenitve ≥ 0.8  
N/mm² 
 

Adhesion strength 
 

Crack bridging system or flexible 
systems without traffic load ≥ 0.8 
N/mm² 
 

Odziv na ogenj 
 

D-s 1.d0 
 

Response to fire 
 

D-s 1.d0 
 

Nevarne snovi Materiali 5.3 ustrezajo Dangerous materials 
 

Materials 5.3 appropriate 

    

Temperatura pri vgradnji + 5 °C - + 35 °C Application Temperature + 5 °C - + 35 °C 
    
Natezna trdnost (+ 23 °C) 1.3 N / mm2 Tensile strength (+ 23 °C) 1.3 N / mm2 

Elastičnost 500% 
 

Elasticity 500% 
 

Temperaturna obstojnost - 25 °C - + 80 °C 
 

Service temperature - 25 °C - + 80 °C 
 

Debelina nanosa 1.5 – 2.5 mm 
 

Application thickness 1.5 – 2.5 mm 
 

Naslednji nanos po največ 12 h 
 

Max. waiting time for second layer 12 h 
 

Končno zorenje (+ 23 °C) 24 - 48 h 
 

Complete cure after (+ 23 °C) 24 - 48 h 
 

Gostota 1.5 g / cm3 Density 1.5 g / cm3 

Pospešen test odpornosti na vremenske 
vplive ASTMG154 
 

Brez sprememb po 5000 h Accelerated weathering test ASTMG154 
 

unchanged after 5000 h 

Fleksibilen hidroizolacijski material, 

ki premošča razpoke. Na osnovi 

MS Polimerne tehnologije

Visoko elastična,
UV obstojna hidroizolacija
   KÖSTER MS Flex folija

VAŠ 
 KONTAKTTEHNIČNI PODATKI



KÖSTER MS Flex folija, je plod lastnega razvoja in 
temelji na najsodobnejši MS polimerni tehnologiji. 
Združuje edinstvene značilnosti, katerih rezultat 
je vsestransko uporaben izdelek, namenjen 
hidroizolaciji in raznim popravilom z možnostjo 
aplikacije na različnih področjih. 

Zaradi svojega odličnega oprijema na najrazličnejše 
podlage kot so beton, estrih, bitumen, kovina, les, 
PVC in Polikarbonati, je Köster MS Flex folija odličen 
izdelek za hidroizolacijo in popravila. Poleg tega je 
KÖSTER MS Flex folija, zaradi svoje UV stabilnosti, 
primerna za zunanjo in notranjo uporabo.

Izdelek je enokomponenten in pripravljen za 
takojšnjo uporabo. Ko je nanešen, je zračno sušeč 
material suh že v 30 minutah. Za razliko od drugih, 
standardnih tesnilnih sistemov, KÖSTER MS Flex 
folija ne zahteva dolgega čakanja pred nadaljnjim 

Ključne lastnosti 
      KÖSTER MS Flex folije:

LASTNOSTI 
  IZDELKA VGRADNJA

Prednosti KÖSTER MS Flex folije:
• Nanos na suho ali površinsko vlažno podlago

•  Brezšivna aplikacija na zapletenih arhitekturnih 
detajlih

• UV odporna

• Ne vsebuje topil in izocianatov

• Visoko elastična

• Odporna na hidrolizo in zmrzal

Nanaša se s preprostimi orodji

Možnost vgradnje na 
najrazličnejše podlage

Priprava podlage

Nanaša se s preprostimi orodji

Brez elementov, ki negativno 
vplivajo na oprijem

Nanešeno v dveh slojih Zatesnjeno!

delom. Zaradi tekočega nanosa je zelo enostavna 
za uporabo, tudi na zelo kompleksnih arhitekturnih 
detajlih.

KÖSTER MS Flex folija premošča razpoke in ima več 
kot 500% raztezek. Hitrosušeč premaz ne vsebuje 
topil, nanašamo pa ga lahko na suhe ali površinsko 
vlažne podlage. Na dež je odporen po ca. 30 min. 
Izdelek je prav tako odporen na staranje, hidrolizo, 
UV žarke, soli, zmrzal in je občasno pohoden. 
KÖSTER MS Flex folija je v skladu z EN 1504-2 po vsej 
Evropi CE certifi cirana kot izdelek za zaščito površin.
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Minimalne varnostne zahteve
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