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iTehnični list/art.št: W 721 008

Izdano: 0-02-07KÖSTER NB 1 Flex

Tekoči dodatek za KÖSTER NB 1 sivi in KÖSTER NB 2 beli
Lastnosti
KÖSTER NB 1 Flex disperzija na bazi karboksilnega stiren-butadien-
lateksa. Lateks je kompatibilen z vsemi običajnimi, standardnimi
cementi.

Tehnične lastnosti
Vsebnost suhe snovi 23 ± 1 %
pH-vrednost 10.5 – 11.5
Viskoznost < 100 mPa.s
Površinska napetost cca. 50 mN / m
Specifična teža cca. 1.00
Minimalna temperatura za
formacijo filma

cca. 0 °C

Področje uporabe
 
KÖSTER NB 1 Flex
-plastificira KÖSTER NB 1 Sivi in KÖSTER NB 2 Beli in s tem olajša
vgradnjo
-povečuje zadrževanje vode v zmesi in s tem preprečuje prehitro
sušenje 
-izboljša oprijem s podlago
-povečuje elastičnost in odpornost na agresivne spojine v tleh
-znatno poveča odpornost na zmrzal in soli za odmrzavanje
-zmanjšuje prepustnost na olja in topila
-izboljša odpornost na kemikalije.

Nanos
Ob neprestanem mešanju praškasti KÖSTER NB 1 Sivi oz. KÖSTE
NB 2 Beli dodajamo KÖSTER NB 1 Flexu (tekočemu dodatki). Pazimo,
da je zmes brez grudic.
Pri delu uporabimo električno mešalko z nizkimi obrati.

Poraba
ca. 8 kg za 25 kg NB 1 sivi in NB 2 beli

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistimo z vodo.

Shranjevanje
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 2 leti.
Odprto embalažo dobro zaprite.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.

Uporabljeni tehnični listi
KÖSTER Sanirni omet 1 siv Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet 2 bel Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet 2, hiter Št. art. M 663 030
KÖSTER NB 1 siv Št. art. W 221 025
KÖSTER NB 2 bel Št. art. W 222 025
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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). 

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

KÖSTER NB 1 Flex 1/1

http://www.tcpdf.org

