
Ne vsebuje topil

Deluje tudi pri visoki vsebnosti soli

Učinkovita pri vsebnosti vlage do 95%

KÖSTER Crisin krema
Injektirna krema proti kapilani vlagi Prednosti, na kratko: 

• Patentiran izdelek
• Enostavna uporaba
• Vgradnja z ročno pištolo
• Varna uporaba
•  Primerna tudi za visoko vsebnost vlage v zidu 

(do 95% +/- 5%)
• Testirano/certificirano v skladu z WTA
•  Za vse vrste kapilarno aktivnih gradbenih mate-

rialov
•  Uporaba neodvisna od kontaminacije s soljo 

(vrste soli)
• Visoka koncentracija aktivne sestavine
• Visoka učinkovitost
• Visoka zmožnost penetracije
•  Uporaba neodvisno od vsebnosti/  

koncentracije soli
•  Trajnostna hidrofobizacija proti  

kapilarnemu dvigu vlage
• Ne vsebuje topil
• Visoka stabilnost

KÖSTER Crisin krema, krema na osnovi smole /silana, kot
naknadno vgrajena horizontalna bariera podpira
trajnostno prenovo mokrih in vlažnih sten. Mogoče jo je
uporabiti v kombinaciji z drugimi KÖSTER izdelki.

Sorodni izdelki:
KÖSTER KB-Fix 5
KÖSTER WP malta
KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER NB 1 sivi
KÖSTER Sanirni omet
KÖSTER Fini omet

KÖSTER vam na uslugo –  
po vsem svetu.

// Kontaktirajte nas

Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
Have d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386; +386 40 211 005
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih:

Izdano: 10/2022



// Uporaba

Luknje premera 14 mm zavrtajte vodoravno v steno,
čim bližje tlom - idealno, v najnižjo fugo med zidaki.
Vrtate 3 cm manj kot je debelina zidu.
Izvrtine se očistijo z zrakom (kompresorjem). Razmak
med luknjami je običajno 10 cm.
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Izvrtine napolnite s KÖSTER Crisin kremo. Za
vgradnjo 310 ml trdih kartuš uporabite odprto
pištolo, za 600 ml alu čreva pa zaprto pištolo z
ustreznim nastavkom.

22

Izvrtine takoj zatem zaprete in izravnate s
steno. V ta namen uporabite KÖSTER KB-Fix 5.33

KÖSTER  
Crisin krema

KÖSTER  
KB-Fix 5

//  KÖSTER Crisin krema v primerjavi z običajnimi kremami

Običajne kreme:
emulzija olje-v-vodi

KÖSTER Crisin krema:
emulzija voda-v-olju

Prednost KÖSTER Crisin kreme je, da gre za emulzijo vode v 
olju . To pomeni, da majhne kapljice vode obdaja mastna  
(oljnata) tekočina. Zahvaljujoč tej lastnosti, krema lahko  
izpodrine vodo s površine gradbenih materialov, ter globlje 
in močneje prodre v gradbeno strukturo, kot običajna krema 
na vodni osnovi

Običajne kreme:
V primeru vlažnega zidu se 
sestavine mešajo z vodo. To 
povzroči, da se aktivna  
sestavina razredči, zmanjša 
se njena koncentracija, 
posledično pa je porazdelitev 
aktivne sestavine v zidu  
nenadzorovana.

KÖSTER Crisin krema:
Zaradi obrnjene formulacije 
ni mešanja aktivnih sestavin 
z vodo. Ravno nasprotno, 
aktivne sestavine vodo 
počasi izpodrinejo in  
ostanejo na želeni poziciji.

Druga prednost je, da se soli ne raztopijo v oljnati/mastni 
tekočini. Zaradi tega je izdelek izredno stabilen, ko je  
izpostavljen soli. Emulzije olja v vodi, ki se običajno zlomijo  
in sprimejo skupaj, ko so izpostavljene soli, se obnašajo  
povsem nasprotno.

Običajne kreme: Kopičenje
in sprijemanje sestavin pri
visokih vsebnostih soli

KÖSTER Crisin krema: Ni 
kopičenja in sprijemanja  
sestavin pri visokih vsebnos-
tih soli

KÖSTER Crisin krema je čvrsta. To je velika prednost kadar 
delamo s kartušami ali alu črevi. Tudi če nanesemo preveč 
materiala v izvrtino, krema ne bo stekla po ometu, kar bi 
lahko povzročilo masten madež na površini. Odvečen  
material je mogoče enostavno odstraniti. Luknje se zatesnijo 
s hitrovezno malto, stene pa preplastijo s sanirnimi ometi.

10 cm

ø 14 mm

min. 3 cm


