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KÖSTER:   Mere end 20 års erfaringKÖSTER:   Mere end 20 års erfaring
med tætningsløsningermed tætningsløsninger

KÖSTER Bauchemie AG har specialiseret sig i produkter og systemer 

til vandtætning gennem tre årtier. Systemerne beskytter og bevarer 

bygninger og konstruktioner overalt i Verden.

Hvad enten opgaven er restaurering af bevaringsværdige 

bygninger, forebyggende vandtætning af nybyggeri, reetablering 

af defekte horisontalspærrer i murværk, sanering af fugtige kældre 

eller tætning af tage og facader, kan De være sikker på, at KÖSTER 

har den optimale løsning.
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af defekte horisontalspærrer i murværk, sanering af fugtige kældre 

eller tætning af tage og facader, kan De være sikker på, at KÖSTER 

har den optimale løsning.

Miljøvenlige produkter af højeste kvalitetMiljøvenlige produkter af højeste kvalitet

KÖSTER anvender mange ressourcer på udviklingen 

af nye tætningssystemer og byggematerialer.

Som miljøbevidst virksomhed lægger vi stor vægt 

på, at fremstille miljøvenlige 

produkter ved ressource-

sparende fremstillingsprocesser.

Regelmæssige materialeprøv-

ninger udført af uafhængige 

prøvningsinstitutter bekræfter 

løbende KÖSTER's engagement 

og kvalitet.
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Hvert produkt repræsenterer 

den mest moderne teknologi 

og bliver konstant udsat for 

grundig kvalitetskontrol.

Hvert produkt repræsenterer 

den mest moderne teknologi 

og bliver konstant udsat for 

grundig kvalitetskontrol.

Vore erfarne tekniske konsulenter 

støtter rådgiveren, bygherren og den 

udførende med rådgivning og 

praktisk hjælp.

Vore erfarne tekniske konsulenter 

støtter rådgiveren, bygherren og den 

udførende med rådgivning og 

praktisk hjælp.

Deres pålidelige partner i byggerietDeres pålidelige partner i byggeriet

Hvilke tætningsrelaterede tiltag der bibringer den bedste løsning 

afhænger af faktorer som byggematerialer, jordbundsforhold, 

grundvandsspejl og klimaforhold.

Ofte er en fagmæssig korrekt rådgivning på arbejdsstedet en 

forudsætning for en vellykket anvendelse af systemer og produkter 

fra KÖSTER.

Hvilke tætningsrelaterede tiltag der bibringer den bedste løsning 

afhænger af faktorer som byggematerialer, jordbundsforhold, 

grundvandsspejl og klimaforhold.

Ofte er en fagmæssig korrekt rådgivning på arbejdsstedet en 

forudsætning for en vellykket anvendelse af systemer og produkter 
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Effektiv vandtætning, Jorden rundtEffektiv vandtætning, Jorden rundt

Tætningssystemer & -produkter fra KÖSTER anvendes over hele Verden. 

Fra hovedsædet i Aurich og fra produktionssteder i Holland, England, 

Tyrkiet, Kina, Korea, Hongkong, Indien, Thailand og i USA leveres til 

agenturer i hele Verden.

Et stort net af forhandlere og lagersteder i Tyskland, Europa og i resten 

af Verden garanterer, at produkter fra KÖSTER er til rådighed for 

kunden på rette tid og sted.
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agenturer i hele Verden.

Et stort net af forhandlere og lagersteder i Tyskland, Europa og i resten 

af Verden garanterer, at produkter fra KÖSTER er til rådighed for 

kunden på rette tid og sted.



Nyt byggeri:

Professionelle løsninger med 

langsigtet pålidelighed

Nyt byggeri:

Professionelle løsninger med 

langsigtet pålidelighed

Bygninger til beboelse eller industri; ethvert nyt byggeri skal, fra 

første spadestik, beskyttes mod fugt og fugtrelaterede skader. 

Herudover er det mange steder nødvendigt at beskytte mod 

Radon. KÖSTER Bauchemie AG tilbyder en bred palet af effektive 

systemer og materialer, der giver en sikker tætning i årevis, fra 

kælder til tag.
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første spadestik, beskyttes mod fugt og fugtrelaterede skader. 

Herudover er det mange steder nødvendigt at beskytte mod 

Radon. KÖSTER Bauchemie AG tilbyder en bred palet af effektive 

systemer og materialer, der giver en sikker tætning i årevis, fra 

kælder til tag.
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11 Udvendig kældertætningUdvendig kældertætning

KÖSTER har et stort program i 

tætningsmaterialer specielt beregnet til 

udvendig tætning af kældre i nyt byggeri, 

blandt andet tyklagsbelægninger der 

påføres ved spartling eller sprøjtning efter 

DIN 18195, og selvklæbende baner, der 

tætner øjeblikkeligt og påføres hurtigt, selv 

i koldt vejr. 

Eksterne fugtspærrer bør mindst have en 

levetid svarende til bygningens forventede 

levetid.

22 Indvendig kældertætningIndvendig kældertætning

Ligesom væggene, skal også gulvet 

tætnes mod trykkende vand. Dette kan ske 

med banevarer der udlægges på gulvet 

eller med belægninger, både cement- & 

kunststofbaserede, der stryges eller sprøjtes 

på.

33 HorisontalspærrerHorisontalspærrer

KÖSTER tilbyder en mineralsk baseret, 

selvhelende løsning, der giver tørre vægge 

fra start og beskytter permanent mod 

opstigende fugt i murværk.

44 Revneinjektion og

 injektionsslanger

Revneinjektion og

 injektionsslanger

Utætheder i støbeskel kan forebygges ved 

indstøbning af injektionsslanger, der 

efterfølgende kan injiceres med 

specialharpiks. Revner, både tørre og 

vandførende, tætnes og forsegles ved 

injektion med produkter fra KÖSTER’s store 

udvalg af injektionsmaterialer.

55 BetonbeskyttelseBetonbeskyttelse

Beton bør beskyttes mod karbonatisering 

og fugtskader. Dette kan for eksempel 

opnås med en vandskyende 

imprægnering eller med dekorative, 

vandafvisende og dampdiffusionsåbne 

malingssystemer.

Radonspærre: KÖSTER har 3 godkendte 

systemer til beskyttelse mod Radon.

66 FugetætningFugetætning

KÖSTER tilbyder UV-bestandige, 

selvklæbende samt vind- & vandtætte 

fugematerialer til elastisk forbindelse af 

bygningsdele.

77 Bad- & vådrumstætningBad- & vådrumstætning

Kritiske vådrumsarealer tætnes enkelt og 

effektivt mod fugtindtrængning og 

lækager. KÖSTER har flere forskellige 

systemer til både vægge og gulve.

88 GulvbelægningerGulvbelægninger

Hvad enten der ønskes en farvet forsegling 

til eksempelvis et garagegulv eller en 

sofistikeret sandwich-opbygning til et 

industrigulv, kan KÖSTER tilbyde en komplet 

løsning. 

Herudover har KÖSTER et specielt 

grundingssystem, der modstår nedefra 

kommende damptryk og herved 

forhindrer, at dampbuler medfører 

delaminering af belægningen.
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99 FacadebeskyttelseFacadebeskyttelse

De fleste byggematerialer opsuger fugt, 

hvorfor en vandafvisende beskyttelse er 

nødvendig. KÖSTER tilbyder komplette 

systemer, både transparente og farvede, 

som vedvarende sikrer rene og tørre 

facader.

Tætning af tageTætning af tage

KÖSTER har et bredt program i 

tætningsmaterialer til tage.

Selvklæbende tætningsbaner med 

aluminiumsoverside til blandt andet 

garagetage, fiberarmeret plastfolie til 

tagterrasser og stenbelagte tage samt UV-

bestandig fleksibel maling til tagpap og 

fibercementplader.

1111 Specielle tætningsbehovSpecielle tætningsbehov

Specielle forhold kræver tilpassede 

løsninger og stor erfaring. Vores store know-

how gør KÖSTER til Deres partner ved 

udviklingen af sådanne løsninger.

1313

1212 Tætning af vandbeholdereTætning af vandbeholdere

Både drikke- & spildevandsanlæg stiller 

høje krav til de anvendte 

tætningsmaterialer. Til disse specielle 

anvendelser har KÖSTER udviklet en serie 

produkter og løsninger. 

Til drikkevandsbeholdere: 

Mineralske belægninger, testet i henhold til 

de tyske retningslinier for vandforsyning 

(KTW).

Til spildevandsanlæg:

Silikatbaserede, syre- & basebestandige 

mørtler, uden cement og kunststoffer.

1010 Altan- & terrassebelægningerAltan- & terrassebelægninger

Specielt til dette område er det 

nødvendigt at anvende korrekt beskyttelse 

mod fugtindtrængning.

KÖSTER leverer løsninger både i form af 

elastiske mineralske membraner og som 

højelastiske selvklæbende tætningsbaner.



Renovering og reparation:

Værdifulde bygninger bevares 

og værdien forøges

Renovering og reparation:

Værdifulde bygninger bevares 

og værdien forøges
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11 Udvendig kældertætningUdvendig kældertætning

Fugtige kældre har begrænset udnyttelse 

og der er stor risiko for nedbrydning af 

konstruktionsmaterialerne. KÖSTER har et 

omfattende program, specielt beregnet til 

udvendig tætning af kældre.

Det omfatter bl.a. mineralske 

tætningssvummer, bitumenbaserede 

tykfilmsbelægninger og selvklæbende 

baner.

Kældervæggene kan med fordel 

frilægges ved Soil-Suction metoden, hvor 

jorden bliver suget op. Metoden er hurtig 

og skånsom, så skader på installationer 

som dræn, lyskasser og afløb undgås.

Et alternativ til udvendig opgravning består 

i at tætne på ydersiden ved at injicere 

indefra med en polyuretangel. Metoden 

kan anvendes til både vægge og gulve og 

er navnlig fordelagtig hvor ydersiden af 

kældervæggen er utilgængelig.

44 RevneinjektionRevneinjektion

Sætninger og bevægelser fører til udvikling 

af revner. Alle typer revner, både tørre og 

vandførende, kan tætnes og forsegles 

med produkter fra KÖSTER’s store udvalg af 

materialer til injektion. Afhængigt af 

opgaven kan revner forsegles elastisk, 

kraftoverførende eller vandstandsende.

55 BetonbeskyttelseBetonbeskyttelse

Reparation af beskadiget beton med tegn 

på eksempelvis rustskjolder, saltudtræk, 

forvitringer eller afskalninger er et vigtigt 

område. KÖSTER fører produkter, både til 

at standse de skadelige processer og til at 

udbedre følgeskaderne.

33 HorisontalspærreHorisontalspærre

Opstigende fugt er skadeligt for alle 

byggematerialer, hvilket ofte viser sig i form 

af afskalninger, mugpletter eller 

fugtskjolder. KÖSTER tilbyder en række 

systemer, der ved trykløs injektion beskytter 

permanent mod opstigende fugt. Fugten 

kan standses i alle typer murværk, ved alle 

saltkoncentrationer og ved selv meget stort 

fugtindhold.

66 FugetætningFugetætning

Bevægelser mellem bygningsdelene fører 

på lang sigt til utætheder i eksisterende 

fuger, med deraf følgende indtrængning 

af vand. KÖSTER tilbyder vedvarende 

elastiske, UV- & kemikalie-bestandige samt 

formstabile fugetætninger.

77 Bad- & vådrumstætningBad- & vådrumstætning

Ved renovering af badeværelser må man 

ikke glemme tætningssystemerne. Fugt 

kan i modsat fald forårsage skader, både i 

baderummet og i de tilstødende rum.

88 SkimmelsvampeSkimmelsvampe

Skimmelsvampe er en sundhedsrisiko når 

de optræder i beboelsesrum. Skimmel og 

bakterievækst forårsager talrige tilfælde af 

allergiske og respiratoriske problemer. 

KÖSTER er leveringsdygtig i to systemer som 

begge er giftfrie og baseret på rent fysiske 

principper til at forhindre dannelsen af ny 

skimmelvækst.

22 Indvendig kældertætningIndvendig kældertætning

Opgravning på ydersiden er besværligt, 

dyrt og til tider endda umuligt. Derfor har 

KÖSTER udviklet systemer til hurtig og sikker 

tætning af fugtige kældervægge fra 

indersiden.

Våde vægge tætnes øjeblikkeligt med 

Kældertæt-systemet, selv hvis der er 

strømmende vand. Større flader tætnes 

med dybdevirkende cementbaseret 

tætningssvumme.

De fleste skader på eksisterende bygninger forårsages af vand 

og fugt. 

Produkterne fra KÖSTER Bauchemie AG er udviklet til at 

forebygge og udbedre sådanne skader. De sikrer, at de 

oprindelige materialer i bevaringsværdige bygninger kan 

bibeholdes og gør det muligt at udnytte ellers ubeboelige rum.

De fleste skader på eksisterende bygninger forårsages af vand 

og fugt. 

Produkterne fra KÖSTER Bauchemie AG er udviklet til at 

forebygge og udbedre sådanne skader. De sikrer, at de 

oprindelige materialer i bevaringsværdige bygninger kan 

bibeholdes og gør det muligt at udnytte ellers ubeboelige rum.
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Områder hvor KÖSTER 

Tætningssystemer finder 

anvendelse ved reparation og 

renovering af eksisterende 

boliger.

Områder hvor KÖSTER 

Tætningssystemer finder 

anvendelse ved reparation og 

renovering af eksisterende 

boliger.

GulvbelægningerGulvbelægninger

Hvad enten der er tale om værksteder, 

industrigulve, kældre eller garager, er det 

vigtigt, at betonen er beskyttet mod skader 

og fremstår pæn og rengøringsvenlig. 

KÖSTER tilbyder komplette løsninger på 

basis af polyuretan og epoxy, samt på rent 

mineralsk basis.
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FacadebeskyttelseFacadebeskyttelse

Byggematerialer kan med tiden 

gennemtrænges af regnvand. En effektiv 

beskyttelse kan opnås med transparente 

belægninger eller med hydrofobierende 

silan- & siloxan-baserede imprægneringer.

1010 Tætning af tageTætning af tage

KÖSTER har et bredt program i 

tætningsmaterialer til tagflader. 

Selvklæbende bitumen-tætningsbaner 

med aluminiumsoverside til for eksempel 

garagetage, svejsbare plastmembraner 

med fiberindlæg til tagterrasser og 

stenbelagte tage, samt UV-bestandige 

fleksible malinger til tagpap og 

fibercementplader.

1212

AfsaltningAfsaltning

Salte forårsager skader på bygge-

materialerne. KÖSTER's Kompres-metode 

kan reducere saltindholdet i alle slags 

murværk og natursten til et minimum. 

Særligt velegnet til historiske og 

bevaringsværdige bygninger.
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Tætning af kloaksystemerTætning af kloaksystemer

Utætte og beskadigede kloakledninger og 

spildevandsanlæg medfører uheldige 

miljøbelastninger. Utætheder overalt i disse 

systemer tætnes hurtigt og effektivt med 

tætningsmaterialer fra KÖSTER.

Til reparationer og belægninger i meget 

aggressivt miljø har KÖSTER udviklet en 

serie silikatbaserede mørtler, som tåler 

ekstreme pH-værdier og de fleste 

kemikalier.

1313

Altan- & terrassebelægningerAltan- & terrassebelægninger

Utætte terrasser kræver ofte en 

fuldstændig renovering af konstruktions-

betonen efterfulgt af et nyt membran-

system. KÖSTER leverer både special-

mørtler til betonreparation, elastiske 

mineralske cementmembraner samt 

højelastiske selvklæbende tætningsbaner.

1111

Specielle tætningsbehovSpecielle tætningsbehov

Specielle forhold kræver tilpassede 

løsninger og stor erfaring. Vores store know-

how gør KÖSTER til Deres partner ved 

udviklingen af sådanne løsninger.
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Birkerød, DKBirkerød, DK

Service man kan stole påService man kan stole på

Med et solidt netværk i Europa og i mange lande verden over, er vi i stand til at tilbyde Dem 

kompetent rådgivning på stedet. 

Vi leverer præcis de produkter Deres opgave kræver og vi gør det hurtigt og bekvemt.

Forhandling i Danmark:

MB Projekt ApS

Mølledamsvej 12,  DK-3460  Birkerød

Telefon:  45 82 03 18,  Fax:  45 82 05 18

www.mbprojekt.dk
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