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iTehnični list/art.št: W 110 010

Izdano: 2018-08-27KÖSTER Bitumenski prednamaz

Bitumenski prednamaz s topili 
Lastnosti
KÖSTER Bitumenski prednamaz je osnovni premaz brez vonja.
Vsebuje topila in se nanaša hladno. Vsebuje dodatno vezno sredstvo in
ima odlične lastnosti penetracije. Deluje kot vezivo za prah in kot
vezivno sredstvo za nadaljnje vroče ali hladne nanose tekočih
bitumenskih premazov in samolepilnih membran.

Tehnične lastnosti
Barva črna
Trdna snov cca. 40% teže
Gostota 0.88 g/cm³
Delovna temperatura od + 2 °C do + 30 °C
Čas sušenja cca. 1 ura

Področje uporabe
Primeren za uporabo na vseh vpojnih mineralnih podlagah, pločevini,
lesu in bitumenskih strešnih lepenkah. Primeren je za uporabo kot
osnovni premaz za bitumenske debeloplastne tesnilne mase in
samolepilne membrane s hladnim nanosom ter kot premaz čez star
bitumen (obnova stare bitumenske tesnilne mase in bitumenske
prevleke).

Podlaga
Podlaga na katero nanašamo bitumenski predpremaz mora biti suha ali
rahlo vlažna, čista, brez ostankov masti in olja ter brez neveznih
delcev. 
Poškodovan beton ali omet z razpokami in luknjami je potrebno pred
nanosom sanirati. 

Nanos
S pomočjo čopiča, valjčka ali primerne razpršilne naprave nanesemo
tanek sloj materiala na podlago. Naslednji sloj lahko nanesemo ko se
prvi nanos popolnoma posuši. Pri nizkih temperaturah predpremaz
postane viskozen. Vlažna podlaga, visoke temperature in intenzivna
izpostavljenost sončnim žarkom lahko povzročijo mehurjenje
predpremaza zaradi difuzije vlage. 

Poraba
ca. 150 - 200 ml/m²

Čiščenje
Orodnje po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom. 

Pakiranje
W 110 010 10 l vedro

Shranjevanje
Shranjujte v originalno zaprti embalaži v mrzlem in suhem prostoru.
Pri upoštevanju teh pogojev lahko material hranite minimalno 1 leto.

Varnostna navodila
Material vsebuje organska topila, ki so škodljiva zdravju in ob zaužitju
povzročajo poškodbe dihalne poti. Hlapov ne vdihujte, lahko povzročijo
zaspanost in omotičnost. Material nanašajte samo v dobro zračnih
prostorih. Vnetljivo. Ne izpostavljajte virom vžiga.

Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER KSK ALU Strong Folija Št. art.  R 817 105 AS
KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht Št. art.  W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K-Spachteldicht Št. art.  W 251
KÖSTER Deuxan 2K Št. art.  W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Št. art.  W 256 032
KÖSTER KSK ALU 15 Št. art.  W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Št. art.  W 815 105
KÖSTER Peristaltčna električna črpalka Št. art.  W 978 001
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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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). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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