
KÖSTER NB 4000
//  Tehnične lastnosti//  Tehnične lastnosti

Tesnilni sistemi

KÖSTER NB 4000

Trdna snov ca. 90 % utežno

Gostota (+ 20 °C) ca. 1.2 g / cm³

Temperatura pri nanosu + 2 °C do + 30 °C

Poraba na mm debeline 
suhega sloja

ca. 1.24  kg / m²

Poraba
kot FPD
kot PMBC
kot MDS
za zaokrožnico
kot vezni/izravnalni sloj
kot lepilo

ca. 2.4–4.8 kg / m²
ca. 3.6–4.8 kg / m² 
ca. 2.4–3.1 kg / m² 
ca. 0.3 kg / m* 
ca. 0.8 kg / m²* 

ca. 3 kg / m²

Izpostavljenost vodi 
pod pritiskom (+ 20 °C)

po ca. 24 h

Odporen na Radon plin že pri 3 mm DFT

Podlaga suha ali rahlo vlažna

Vgradnja Gladka ali zobata
gladilka, strojni nanos

Nadaljni nanosi se lahko preplasti
 
*Vključno s kremenčevim peskom

Vedno in povsod je potrebno upoštevati veljavne gradbene
standarde in normative za testiranja in vgradnjo, splošno 
sprejeta pravila tehnologije in v tehnični dokumentaciji 
zavedene smernice vgradnje.

// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo:
HAVE d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih

Naše mednarodne hčerinske  
družne in partnerji

Izdano: 10/2021



//  Vsestranski//  Vsestranski

Prednosti
KÖSTER NB 4000

• združuje lastnosti polimerno modificiranih 
bitumenskih debeloslojnih hidroizolacij 
(PMBC) in fleksibilnega mineralnega 
tesnilnega premaza (FPD)

• ne vsebuje bitumna
• viskoplastična, premošča razpoke > 2 mm
• za vse podlage (stabilne, običajne 

gradbene podlage)
• Lahko se uporablja na površinsko vlažnih 

podlagah in starem bitumnu (ne na 
katranu)

• lahko se uporablja kot lepilo za plošče  
(> 3 kg / m²) (za lepljenje toplotne izolacije)

• kremasta in homogena tekstura
• lahko se barva ali preplasti (omeče)
• odporna na sulfate, zmrzal in UV žarke
• odporna na vodo pod pritiskom
• temperatura vgradnje od + 2 °C
• odporna na dež po ca. 2 h
• oblaganje toplotne izolacije po ca. 4 h
• zasipanje po ca. 16 hPakiranje

25 kg kombi-pakiranje
2 x 7.2 kg praškasta 
komponenta 
2 x 5.3 kg tekoča komponenta
Poraba:  
Ca. 2.4 – 4,8 kg / m2

KÖSTER NB 4000: 
Večnamenska hidroizolacija

hiter, polimerno modificiran debeloslojni premaz 
(FPD) za hidroizolacijo struktur zunaj in znotraj

• na vodoravnih in navpičnih površinah
• pod estrihom, ploščicami in stenami
• tesnjenje temeljev

Testna poročila in certifiakti

•  Potrdilo o preizkusu splošnega gradbeneg 
organa (abP) za MDS

• MPA testno poročilo za FPD
• MPA testno poročilo premoščanja razpok
•  Testno poročilo: plinotesen za plin radon  

pri 3 mm DLT
• CE certificiran v skladu z EN 14891 CM O1

Zaščita temeljev in podnožijZaščita temeljev in podnožij

Notranja kletna hidroizolacijaNotranja kletna hidroizolacija

Zunanja kletna hidroizolacijaZunanja kletna hidroizolacija


