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Tehnični list/art.št: M 963

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Kapilarne palčke
- Nemški patent št. 42 01 821, no. 43 06 687.C2, št. 59 303 387.6-08 in št. 19 54 58 79.6
- Evropski patent št. 06 87 333
- Uradno testno poročilo; MFPA, Leipzig – po WTA smernicah 4-4-03 (KÖSTER Crisin® Sistem kotnih nosilcev)

Patentirane injektirne palčke za enakomerno vgradnjo KÖSTER
Mautrol tekočine za zatesnitev zidov in KÖSTER Crisin 76
Lastnosti
Lastnosti: 
KÖSTER Kapilarne palčke so narejene iz posebne ekspandirajoče
celuloze. Omogočajo enakomerno in natančno vgradnjo injektirne
tekočine.
Premoščajo luknje in razpoke, s tem pa se izognemo nepotrebni izgubi
in iztekanju injektirnega sredstva. Pri uporabi KÖSTER Kapilarnih
palčk ni potrebno predhodne polnjenje izvrtin s KÖSTER Suspenzijo
za izvrtine. Prihranimo tudi čas in delo, saj ni potrebno ponovno vrtanje
lukenj. 

Področje uporabe
KÖSTER Kapilarne palčke so namenjene retroaktivni vgradnji
horizontalne bariere za prekinitev dviga kapilarne vlage v zidovih,
betonu ali ometu, v sistemu z uporabo kartuš in kotnih nastavkov za
KÖSTER Crisin 76 ali KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov.
Vgrajujemo jih lahko iz zunanje ali notranje strani objekta. 

Vgradnja
Ko ste v steno zvrtali luknje premera 14 mm, v izvrtine vstavite
KÖSTER Kapilarne palčke (Ø 12 mm).

1. Sistem s kartušami, luknje zvrtane pod kotom 
KÖSTER Kapilarne palčke vstavite v izvrtine, tako, da zadnji 4 cm
izvrtine ostanejo prazni. Na to mesto vstavite dozirno kartušo. Pri
uporabi KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov, kapilarne
palčke pred vgradnjo kartuš dvakrat zmočite z vodo. Pri vgradnji
KÖSTER Crisin Koncentrata kapilarnih palčk ne smete močiti.
2. Sistem z vogalnimi nastavki, horizontalne luknje
KÖSTER Kapilarne palčke morajo štrleti vsaj 7 cm iz izvrtine. V luknje
jih vstavimo skupaj z vogalnimi nastavki in dobro pritrdimo.

Palčke lahko narežete ali enostavno staknete skupaj in jih tako
prilagodite katerikoli debelini zidu. Dva kosa KÖSTER Kapilarne
palčke lahko spojite tako, da v konca palčk vstavite žičko in ju spojite
skupaj.
Izbrana injektirna tekočina se ugradi preko kapilarnih palčk.
KÖSTER Kapilarne palčke po končanem injektiranju pustite v steni.
Luknjice pa zatesnite s KÖSTER KB-Fix 5.

Pakiranje
M 963 045 Dolžina: 48 cm
M 963 090 Dolžina: 96 cm

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru.
Pri upoštevanju tega pogoja je čas shranjevanja minimalno 24
mesecev.

Varnostna navodila
Nosite zaščitna očala in rokavice odporne na ureznine.
Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER KB-FIX 5 Št. art.  C 515 015
KÖSTER Micro Grout 1K Št. art.  IN 295 024
KÖSTER Mautrol-tekočina za zatesnitev
zidov

Št. art.  M 241

KÖSTER Crisin 76 Koncentrat Št. art.  M 279
KÖSTER Vogalni nastavek Št. art.  M 930 001

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
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