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Nr. W 721 008

Udgave: 2017-04-04KÖSTER NB 1 Flex

Dispersionsprodukt til brug i KÖSTER NB Tætningssvumme.
Egenskaber
KÖSTER NB 1 Flex er en vandig dispersion af en carboxyliseret
butadien-styrol-latex. Forenelig med alle almindeligt anvendte
cementtyper.

Tekniske data
Tørstofindhold 23 ± 1 %
pH-værdi 10,5 - 11,5
Viskositet 100 mPa•s
Overfladespænding Ca. 50 mN/m
Densitet Ca. 1 g/cm³
Forarbejdningstemperatur > 0 °C

Anvendelse
Ved tilsætning til KÖSTER NB Tætningssvumme bevirker KÖSTER
NB 1 Flex en plastificering og dermed mere smidig forarbejdning, idet
vandstandsningsevnen forøges og for tidlig udtørring forhindres.
Bestandigheden mod aggressive stoffer i undergrunden, og
vedhæftningen til undergrunden, forbedres. KÖSTER NB 1 Flex
bevirker en øget elasticitet samt en væsentlig bedre evne til at tåle frost
og tøsalt. Indtrængning af olie og opløsningsmidler begrænses, ligesom
kemikaliemodstandsevnen forbedres.

Forarbejdning
Produktet bør omrøres før brug. KÖSTER NB 1 Flex tilsættes til den
friske NB Tætningssvumme og der blandes med en langsomt kørende
omrører til blandingen er homogen og fri for klumper.

Forbrug
Ca. 8 kg til 25 kg NB Tætningssvumme.

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring
12 måneder ved kølig, men frostfri opbevaring i ubrudt
originalemballage. Ved anbrud skal emballagen lukkes omhyggeligt
efter brug.

Sikkerhed
Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller).
Se i øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Relaterede produkter
KÖSTER Saneringspuds Grå Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig Nr. M 663 030
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid Nr. W 222 025
KÖSTER Pensel til væsker Nr. W 912 001
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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