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Tehnični list/art.št: CT 221

Izdano: 2020-01-28KÖSTER CT 221
Testno poročilo Inštituta za gradbene materiale, gradnjo in požarno varnost, MPA Braunschweig, 1200/535/15, dne 22.05.2017
Preizkus materialov in razvoj GmbH u. Co.KG, Testni certifikat št. 131044, SRT/17, 28.04.2017, "Metoda za testiranje oprijema podlage: Pendulum test"
Preizkus materialov in razvoj GmbH u. Co.KG, Testni certifikat št. 128117 - S/17, "Individualni preizkus odpornosti proti zdrsu po DIN 51130".
Testno poročilo Inštituta za gradbene materiale, gradnjo in požarno varnost MPA Braunschweig, Klasifikacija požarnih lastnosti v skladu z EN 13501-1:2010-1, K-2300/134/17-MPA BS, 24.2.2017

Samorazlivni talni premaz za povozne površine v skladu z OS 8
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
16

CT 3121
EN 13813:2002

KÖSTER CT 121
Sintetična smola za uporabo v

notranjih prostorih
Odziv na ogenj Efl a)

Sproščanje jedkih snovi SR
Vodoodpornost NPD
Odpornost na obrabo ≤ AR 0.5
Natezna trdnost ≥ B 2.0
Odpornost na udarce IR 4
Zvočna izolacija pri hoji NPD
Absorbcija zvoka NPD
Temperaturna obstojnost NPD
Kemična odpornost NPD
Nevarne snovi NPD
a) Glede na odločbo Komisije 2010/85/EU z dne 9.2.2010 izdelek
izpolnjuje zahteve za protipožarni razred E. Izvedba testov ni
potrebna. 

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

16
CT 121

EN 13813:2002
KÖSTER CT 121

Sistem ta zaščito površine -
premaz

Fizična zaščita (5.1)

Odpornost na obrabo manj kor 3000 mg
Vsrkanje kapilarne vlage in
paropropustnost 

manj kot 0.1 kg/m²h0.5

Pull off test površinske tlačne
trdnosti

Več kot 1.5 MPa

Odpornost na udarce Razred I

Lastnosti
KÖSTER CT 221 je tog, dvo komponentni samorazlivni talni premaz
brez topil, kateri je namenjen zaščiti betonskih površin. Je visoko
mehansko in kemično odporen finalni premaz, namenjen zaščiti
betonskih površin za katere ni bojazni, da bi spokale. Premaz je
samorazliven in združljiv z mnogimi dekorativnimi materiali (materiali za
posip - barvni lističi, kremenčev pesek, itd.) 

Tehnične lastnosti

Razmerje mešanja 4:1 (masno)
Gostota cca. 1.5 g/cm³
Barva Standardna peščeno siva (druge

barve na povpraševanje)
Odprti čas cca. 60 min.
Temperatura pri vgradnji min. + 23 °C
Viskoznost (+ 21 °C) cca. 5000 mPa·s
Tlačna trdnost > 50 N/mm²
Upogibna natezna trdnost > 12 N/mm²
Natezna trdnost (C25/30) > 2.6 N/mm² (popustitev podlage)

Področje uporabe
KÖSTER CT 221 se uporablja za zaščito povoznih betonskih površin v
notranjih prostorih (industrija, delavnice, vključno s povoznimi conami
za viličarje, garažne hiše, parkirni boksi, itd.)

Podlaga
Podlaga mora biti zdrava, suha, trdna, nemastna. Ne sme vsebovati
ostankov olja ali drugih elementov, kateri bi lahko negativno vplivali na
oprijem. Umazano, prašno ali s soljo obremenjeno podlago je potrebno
predhodno speskati. Brušenje, kot način priprave podlage, je dovoljeno
zgolj na težko dostopnih delih (razni detajli in manjše površine), ki jih z
opremo za peskanje ne moremo doseči. Najmanjša povprečna natezna
trdnost podlage mora biti 1.5 N / mm² pri čemer ne sme biti nobena od
izmerjenih vrednosti manjša od 1 N/mm². Speskano in zbrušeno
podlago je potrebno posesati z industrijskim sesalcem - ves prah mora
biti odstranjen s površine. Po mehanski pripravi podlage lahko zelo
grobo podlago izravnamo s KÖSTER samorazlivnimi izdelki, kot je na
primer KÖSTER SL Premium. Če se v podlagi pokažejo razpoke jih
lahko popravimo s KÖSTER CT 121 kateremu dodamo KÖSTER
Kremenčev pesek MA 30. S KÖSTER CT 121 lahko izravnamo grobo
podlago ali pa ga uporabimo kot predpremaz na že pripravljeni podlagi
(vključno s KÖSTER SL izdelki). V primeru uporabe mineralnih
izravnalnih mas vsebnost vlage v podlagi ne sme presegati 4% (za
KÖSTER SL izdelke približno po 4 dneh). Če smo za izravnavo
podlage uporabili KÖSTER Konstrukcijsko smolo, KÖSTER LF-BM, ali
KÖSTER VAP izdelek, moramo KÖSTER CT 121 nanesti v roku 24 do
48 ur. Pečno sušen kremenčev pesek (ki ga uporabimo kot polnilo), kot
npr. KÖSTER Kremenčev pesek MA 30 vmešamo v A komponento.
Nato dodamo (vmešamo) B komponento. V času aplikacije in prvih 24
ur po končanem delu mora biti temperatura vsaj + 3 °C nad točko
rosišča. Minimalna temperatura podlage mora biti + 5 °C.

Vgradnja
Aplikacija po DIN 1504-2 in DIN V 18026
Predpremazu KÖSTER CT 121 enakomerno primešamo KÖSTER
Kremenčev pesek MA 30 ter ga nanesemo na pripravljeno površino.
Takoj nato na površini naredimo polni posip s KÖSTER MA 20, poraba
cca. 4 kg/m². Po 24 urah presežek peska odstranimo (pomedemo).
Pred pričetkom nanosa kakršnegakoli premaza je potrebno izračunati
točko rosišča. Pred pričetkom dela mora biti temperatura obeh
komponent KÖSTER CT 221 med + 15 °C in + 25 °C. Za mešanje
uporabite mešalko z nizkimi obrati. Mešamo vsaj 2 minuti, vse dokler

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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ne dobimo homogene zmesi. Da zagotovimo dobro premešano zmes,
le-to prelijemo v drugo, čisto posodo in ponovno premešamo. Posebej
moramo biti pozorni, da v mešanje zajamemo tudi material, ki se
oprijema sten mešalne posode. Mešamo še minuto. 

Zamešan material z gumijasto gladilko ali raklo enakomerno
razporedimo po predpripravljeni podlagi (poraba ca. 800 g/m²).

Aplikacija na gladka industrijska tla 
Pri aplikaciji na KÖSTER Konstrukcijsko smolo, KÖSTER LF-BM,
KÖSTER CT 121 ali KÖSTER VAP izdelke, KÖSTER CT 221
nanašamo v dveh slojih, pri čemer mora biti minimalna poraba pri
posameznem sloju 1.5 kg/m². Drugi sloj nanesemo v roku 24 ur.
Material po podlagi razporedimo z gumijasto zobato gladilko ali raklo.
Takoj po nanosu material navzkrižno odzračimo z ježastim valjčkom.
Pri delu uporabljamo čevlje z žebljički. 

Poraba
1.5 kg / m² ( za 1 mm debeline) - kot samorazlivni sistem

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim
čistilom. Ko se material enkrat zasuši ga je mogoče odstraniti zgolj
mehansko. 

Pakiranje
CT 221 025 25 kg kombi-pakiranje

Shranjevanje
Shranjujte pri temperaturah med + 10 °C in + 25 °C v originalno zaprti
embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12
mesecev. 

Varnostna navodila
Izogibajte se vdihavanju in stiku s kožo. Pri delu nosite zaščitna
oblačila, očala in rokavice. Prepričajte se, da je prostor dobro zračen. V
primeru stika s kožo, nemudoma sperite z obilico vode in mila. V
primeru stika z očmi, nemudoma sperite vodo ali še bolje tekočino za
spiranje oči. Posvetujte se z zdravnikom. Med delom ne jejte, kadite ali
netite ognja. Opozorila in varnostne napotke najdete na embalaži in v
Varnostnem listu izdelka. Upoštevati morate predpise in navodila
ustrezne strokovne organizacije. 
Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise. 

Napotki
Tekoči polimeri na spremembe temperature reagirajo tako, da
spreminjajo svojo viskoznost in/ali čas zorenja. Zato, izdelek nanašajte
samo pri konstantnih ali padajočih temperaturah. Nižje temperature
bodo upočasnile reakcijo; visoke temperature in zamešanje velikih
količin pa bo reakcijo pospešilo. Med delom in v času zorenja površino
(premaz) zaščitite pred kakršno koli obliko vlage.

Sorodni izdelki
KÖSTER 121 Št. art.  CT 121
KÖSTER LF-BM Št. art.  CT 160
KÖSTER Epokisdna konstrukcijska smola Št. art.  CT 165 025
KÖSTER VAP 2000 (brez HOS) Št. art.  CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Št. art.  CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Št. art.  CT 234
KÖSTER Quartz Sand 0.063 - 0.355 mm Št. art.  CT 483
KÖSTER Quartz Sand 0.400 - 0.800 mm Št. art.  CT 488

KÖSTER Ježasti valjček Št. art.  CT 914 001
KÖSTER Squeegee Št. art.  CT 918 001
KÖSTER SL Premium Št. art.  SL 280 025
KÖSTER SL Št. art.  SL 281 025
KÖSTER SL Flex Št. art.  SL 284 025
KÖSTER SL Protect Št. art.  SL 286 025
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si

KÖSTER CT 221 2/2

http://www.tcpdf.org

