PRODUKT
EIGENSCHAP
Köster KB-Flex 200 is een innovatieve
ééncomponenten dichtingspasta die zorgdraagt
voor een veilig en droog interieur.
Het verbruik is zeer economisch. Waterdicht
maken van doorvoeren gaat snel en veilig
vanwege de eenvoudige verwerking.
De doorvoerdichtkit is gemaakt uit Polyolefinen.
Het materiaal krimpt of droogt daarom niet uit,
het blijft duurzaam plastisch. Vanwege deze
eigenschap kunnen er ook nadien kabels door
het materiaal getrokken worden.
Köster KB-Flex 200 Doorvoerdichtkit is
damp- en waterdicht. Het is geschikt voor
situaties met grondvocht of drukkend water.
De plasticiteit van dit product zorgt voor een
blijvende waterwerendheid en biedt de
mogelijkheid om later nieuwe kabels bij te
trekken zonder het bestaande materiaal te
moeten verwijderen.

APPLICATIE

1. Een lekkage...

3. ... met KÖSTER
KB-Flex 200 ...

5. ... comfortabel ...

2. ... afdichten …

4. ... snel, makkelijk ...

Köster KB-Flex 200 Doorvoerdichtkit kan
op alle minerale ondergronden worden
toegepast, zoals beton, steen, mortels en
pleisterwerk. Het hecht tevens op keramiek,
polyethyleen en polypropyleen.
De ondergrond mag droog, vochtig of nat
zijn. Moet vrij zijn van vetten, oliën en vervuilingen. Köster KB Flex 200 wordt verwerkt
met een speciaal kitpistool, verkrijgbaar in
het Köster accessoires programma.
Voor de systeem toepassing zijn de navolgende producten van toepassing:

6. ... en permanent.

-

Köster Doorvoerdichtmortel
Purschuim als rugvulling
Köster Bitumen remover
Köster Kitpistool

CONTACT
GEGEVENS

DOORVOERDICHTKIT

Direct waterdicht maken
van doorvoeren.

Succesvol afdichten van een doorvoer en een
kabel is een uitdaging voor iedere applicateur.
Door de verschillende eigenschappen van
de op de bouw toegepaste materialen
( beton, kunststof, metaal ) zoekt water zich
altijd een weg naar binnen, met de bekende
gevolgen veroorzaakt door lekkage.
Om dit op te lossen, bieden wij een
innovatieve oplossing aan:
Köster KB-Flex 200 Doorvoerdichtkit.
. duurzaam plastische afdichtingskit
. geschikt voor op vele ondergronden
. permanent herstelbaar
. makkelijk verwerkbaar
. afdichten direct uit de koker
. veilig en zeker
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