SNELLE HYBRIDE AFDICHTING
TECHNISCHE GEGEVENS

KÖSTER NB 4000
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Technische gegevens

KÖSTER NB 4000

Vaste stof

ca. 90 Gew.- %

Dichtheid (+ 20 °C)

ca. 0,95 g / cm³
Wand

Verwerkingstemperatuur

+ 2 °C tot + 30 °C

Verbruik

ca. 3,1 – 4,2 kg / m²

Volgens DIN 18195 deel 4 en 5
Laagdikte droog min. 3,0 mm

Natte laag > 3,3 mm
Verbruik ca. 3.1 kg / m²

Volgens DIN 18195, deel 6
Laagdikte droog min. 4,0 mm

Natte laag > 4,4 mm
Verbruik: ca. 4,2 kg / m²

Waterdruk belastbaar

Na ca. 24 uur*

Ondergrond

Droog of licht vochtig

Verwerking

Kamspaan of spaan, spuitapplicatie

Overwerkbaar

Over stucbaar
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*temperatuur afhankelijk

Koster Afdichtingssystemen B.V.
Postbus 432 3840 AK Harderwijk
Nederland - Pays Bas
Tel: +31(0)341- 467090, Fax: +31(0)341- 467099
E-mail : info@koster-afdichtingssystemen.nl
Website : www.koster-afdichtingssystemen.nl
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VERWERKING
VERWERKING

KÖSTER NB 4000
De belangrijkste eigenschappen in
vogelvlucht:
•

•
•
1. Wand/vloeraansluitingen worden
met een kim bestaande uit Reparatiemortel WU afgerond.

2. Ondergrond droog of licht vochtig,
reparaties vooraf. Uitvoeren met
KÖSTER Reparatiemortel WU.

3. De emmer bevat beide componenten,
deze kunnen in de verpakking worden
gemengd (min. 3 minuten).
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Opbrengen met de spaan.
Bijvoorbeeld met een kam dun dun
voorzetten.

5. De 2e laag kan na ca. 3-4 uur
opgebracht worden.

6. Snelle afdichting met KÖSTER NB
4000. Aanvullen na 24 uur.

KÖSTER NB 4000 verenigt als Hybrideafdichting
de goede eigenschappen van een kunststof
gemodificeerde Bitumenmassa en een flexibele
minerale afdichtingspasta
Afdichting voor binnen en buiten
Snelle droging ook bij wisselende
weersomstandigheden
- verwerkingstemperatuur vanaf + 2 °C
- regenvast na ca. 2 uur
- lijmen van isolatieplaten na ca. 4 uur
op vele minerale ondergronden te verwerken
licht vochtige ondergronden kunnen afgedicht
worden
reiniging apparatuur met water
crèmig en homogeen te verwerken
scheur overbruggend tot ca. 0,4 mm
bitumenvrij
UV bestendig
overschilder en stuc baar

