KÖSTER KB-Flex 200
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KÖSTER KB-Flex 200
Doorvoerdichtkit

Köster KB-Flex 200 is een duurzaam plastische, dampen waterdichte afdichtingsmassa voor het afdichten
tegen drukkend en niet-drukkend water voor kabelen leidingdoorvoeringen.
Het product is snel en eenvoudig te verwerken vanuit
een 310 ml standaard koker of 530 ml koker, krimpt
niet en droogt niet uit. Het materiaal zorgt voor een
veilige en betrouwbare afdichting tegen bodemvocht
en tegen drukkend of stromend water.

// Verpakking
KÖSTER KB-Flex 200 is in 2 verschillende verpakkingen
leverbaar:
•

310 ml / 500 g- standaard koker
(6 st. of 12 st. / doos)

•

530 ml / 850 g- koker
Voor verwerking met een speciaal kitpistool uit
het KÖSTER-assortiment (20 st. / doos).

// Neem contact met ons op:
KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Overveld 15 |3 848 BT Harderwijk
Tel.: +31 341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl
www.koster-afdichtingssystemen.nl

De flexibele afdichting voor kabels en
buisdoorvoeringen!

Follow KÖSTER on social media:
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// Verwerking

// Eigenschappen
KÖSTER KB-Flex 200 is een innovatief
afdichtingssysteem voor kabel- en
leidingdoorvoeringen. Het kan worden
gebruikt voor afdichting tegen bodemvocht
en drukkend water.
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Een lekkende …

...met KÖSTER KB-Flex 200...
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...kabeldoorvoer wordt...

... direct, eenvoudig,...

Köster KB-Flex 200 is een 1-component
afdichtingspasta en daardoor zeer
eenvoudig in gebruik. Het maakt een
veilige afdichting mogelijk, zelfs bij
zeer verschillende materialen. De
afdichtingspasta krimpt niet, droogt niet
uit en blijft duurzaam plastisch. Door deze
eigenschap kunnen kabels indien nodig
ook achteraf worden ingebracht zonder
dat de afdichting volledig hoeft te worden
verwijderd.
Het product is damp- en waterdicht en
kan gebruikt worden op alle minerale
bouwmaterialen, b.v. op beton, metselwerk,
mortel en gips, maar ook hout, metaal, glas
en op veel ondergronden. Het hecht ook
zeer goed op keramiek en kunststoffen zoals
PVC, polyethyleen en polypropyleen.
Het oppervlak kan droog, vochtig of nat zijn.
Het moet stabiel zijn en vrij van vet, teer, olie
en los vuil of andere afzettingen.
Gebruik het technisch merkblad.

5 ... makkelijk...

6 ... en duurzaam afgedicht.

Voordelen
van KÖSTER KB-Flex 200
•

eencomponent product:

•

mengen niet nodig

•

zeer eenvoudige verwerking:

•

rechtstreeks uit de cartridge

•

permanente kunststof afdichtmassa:

•

droogt niet uit

•

zeer goede hechting op droge en vochtige
ondergronden

