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KÖSTER Super Fleece 120
Likit su yalıtım ürünleri için poliester takviye keçesi
Genel Bilgi:

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :

KÖSTER Super Fleece 120 ürünü likit su
yalıtımı ürünleri ile beraber kullanıma uygun,
poliester non-woven özelliklere sahip yüksek
mukavemetli şerit takviye keçesidir.

KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER

Özellikle pah dönüşlerinin oluşturulmasında,
çatlakların
tamiratında,
su
giderihavalandırma baca ve metal konstrüksiyonlara
bağlantı
oluşturulmasında
kullanılmaktadır.
KÖSTER Super Fleece 120 likit su yalıtımı
ürünlerini bünyesine emerek kürleşir ve
yüksek mukavemetli, yırtılmaz ve çatlak
köprüleyen bir tabaka oluşturur.

BD 50 ve Dachflex
KB-Pur 214 ve KB-Pur 215
KBE Flüssigfolie
Deuxan 2K ve Polyflex 2K
Wandflex
MS-Flexfolie

Çimento esaslı ürünler ile kullanıma uygun
değildir !

Kullanım Şekli:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ,
gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp
yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak
temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda
kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey
pürüzlendirilmelidir.

KÖSTER Super Fleece 120 Uygulaması:

Kullanım Alanları:
Islak hacimlerin, balkon ve terasların, çatı
derelerinin, baca ve aydınlık bağlantılarının
yalıtımında kullanılır. Zemin-duvar birleşim
noktalarındaki pahlarda, betondaki statik
çatlakların
tamiratında
ve
su
giderihavalandırma bacası-çelik kontrüksiyon gibi
detay geçişlerinde kullanılır.

Pah dönüşlerinde : Çimento esaslı tamir harcı
ile balık sırtı pah oluşturmaya gerek yoktur.
Likit su yalıtımı ürünü 1mm kalınlık
oluşturacak şekilde hem zemine hem parapet
duvara rulo ile uygulanır. Kurumadan
KÖSTER Super Fleece 120 ek yerine ortalanır
ve rulo ile yüzeye bastırılır. Her noktada
temas sağlanması ve alt yüzeyin yalıtım
maddesini iyice emerek ıslanması önemlidir
ve kontrol edilmelidir. Hava kabarcığı, pot ve
kırışıklık oluşmamasına dikkat edilmelidir.
Boylamasına
eklerde
5cm
bindirme
yapılmalıdır. İç ve dış köşelerde gerekli dönüş
detayları oluşturulmalıdır.
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30-60 dakika bekleme süresinden sonra
ürünün üst kısmıda aynı likit su yalıtımı ürünü
ile kaplanarak uygulama tamamlanır.
Çatlakların tamiratında : Kullanılacak bant
genişliğini aşacak şekilde likit su yalıtımı
ürünü 1mm kalınlığında rulo ile uygulanır.
Kurumadan KÖSTER Super Fleece 120 çatlak
üzerine ortalanır ve rulo ile yüzeye bastırılır.
Her noktada temas sağlanması ve alt yüzeyin
yalıtım maddesini iyice emerek ıslanması
önemlidir ve kontrol edilmelidir. Hava
kabarcığı, pot ve kırışıklık oluşmamasına
dikkat edilmelidir.
Boylamasına
yapılmalıdır.

eklerde

5cm

bindirme

30-60 dakika bekleme süresinden sonra
ürünün üst kısmıda aynı likit su yalıtımı ürünü
ile kaplanarak uygulama tamamlanır.
3 mm’den daha geniş çatlaklar uygulamadan
önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

Teknik Veriler:
Genişlik
Kalınlık
Ağırlık
Rulo boyu
Kopma mukavemeti

10cm ve 20 cm
0,8-1,0 mm
120 g/m2
50 mt
150 N/5cm

Kopma uzaması

%90

Yırtılma mukavemeti

20 N

Su geçirgenlik

<%1

Ambalaj:
KÖSTER Super Fleece 120

10cm EN X 50mt

KÖSTER Super Fleece 120

20cm EN X 50mt

Depolama:
Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması
durumunda
36
ay
raf
ömrü
vardır.
Rutubetten, sudan, güneşten ve aşırı sıcaktan
(> 300C) koruyunuz.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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