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Tehnični list/art.št: C 155 001

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Z1

S polimeri modificiran mineralni antikorozijski zaščitni premaz
Lastnosti
KÖSTER Z 1 je poseben, s polimeri modificiran, premaz, za mineralno
zaščito jeklene armature pred rjo. KÖSTER Z 1 je sive barve in s tem
zagotavlja vizualno kontrolo nanosa.

Tehnične lastnosti
Barva siva
Gostota 1.35 g / cm³
Odprti čas 60 min

Področje uporabe
Antikorozijska zaščita jeklene armature (s katere je bila predhodno
odstranjena rja), ki jo uporabljamo v povezavi linijo sanacijskih
izdelkov KÖSTER Betomor.

Podlaga
Jeklena armatura mora biti očiščena do stopnje Sa 2 ½.

Vgradnja
KÖSTER Z 1 zmešamo s čisto vodo (utežno razmerje mešanja 2:1
KÖSTER Z1: voda), tako da dobimo kremasto zmes. S čopičem ga
nanesemo na pripravljeno jekleno armaturo. Z njim premažemo tudi ca.
2 cm betona poleg armature. Z delom - nadaljnjim nanosom Köster
Betomor sistema na Köster Z1, lahko nadaljujemo, ko se le-ta posuši,
tj. po ca. 60 min. V času sušenja moramo KÖSTER Z1 zaščititi pred
močno sončno svetlobo.

Poraba
cca. 800 g / m²

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
C 155 001 1 kg doza

Shranjevanje
Shranjujte v originalno zaprti embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12
mesecev.

Sorodni izdelki
KÖSTER Z2 Št. art.  C 255 001
KÖSTER Reparaturna malta NC Št. art.  C 535 025
KÖSTER Reparaturna malta R4 Št. art.  C 536
KÖSTER Čopič za suspenzije (NB1) Št. art.  W 913 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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