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Nr. B 190 005

Udgave: 2015-10-09KÖSTER BD 50 Primer
- CE-mærket i henhold til ETAG 022 som bestanddel i KÖSTER BD-Systemet

Dybdegrunder til fremstilling af hæftebro til KÖSTER BD 50 Systemet

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
B 190

ETAG 022-1
Tætning i forbindelse med et

nyttelag til anvendelse i vådrum
ETA-09/0199

Revneoverdækningsevne Kategori 1: 0,4 mm
Vedhæftningstrækstyrke Kategori 2: ≥ 0,5 MPa
Fugeoverdækningsevne Kategori 2: vandtæt
Vandtæthed ved
gennemtrængninger

Kategori 2: vandtæt

Temperaturbestandighed Kategori 2: ≥ 0,5 MPa
Vandbestandighed Kategori 2: ≥ 0,5 MPa
Alkalibestandighed Kategori 2: ≥ 0,5 MPa

Egenskaber
KÖSTER BD 50 Primer er en vandfortyndbar, lavviskos hæftegrunder
på basis af styrolbutadien, uden hverken opløsningsmidler, blødgørere
eller fyldstoffer. Tørrer op til en transparent, let klæbende overflade.
KÖSTER BD 50 Primer er vandbestandig og tåler både regn og vask
efter endt udtørring.

Tekniske data
Overflade Klar, let klæbende
Massefylde 1,03 g/cm³
Forarbejdningstemperatur Mindst +5 °C
Kan efterbearbejdes Efter ca. 3 timer ved +20 °C

Anvendelse
På tørre eller fugtige sugende undergrunde til styrkeforøgelse og
reduktion af sugeevnen.
KÖSTER BD 50 Primer anvendes i henhold til ETAG 022 som grunder
til KÖSTER BD 50.

Undergrund
Undergrunden skal være fast og fri for cementslam, støv, olie og andre
forureninger. Stærkt forurenede undergrunde afrenses med
rengøringsmiddel og spules efter med rent vand. Om nødvendigt
sandblæses overfladen. 
Det anbefales at rugøre ikke-sugende undergrunde ved slibning inden
påføring af BD 50 Primer.

Forarbejdning
KÖSTER BD 50 Primer kan males eller sprøjtes på. Luft- &
overfladetemperaturen må ikke være under +5 °C i hærdefasen.
Primeren kan betrædes og efterbearbejdes efter ca. 3 timer (ved
omgivelsestemperatur på ca. +20 °C).
 
 
 
 
 
 

Forbrug
Ca. 0,1 - 0,25 kg/m² afhængigt af undergrunden
Ca. 100 g/m² ved svagt sugende undergrunde (betonfærdigdele
fibercementmaterialer, cementpuds osv.)
Ca. 250 g/m² ved stærkt sugende undergrunde (kalksandsten,
letbeton, gipspuds osv.)

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage
B 190 005 5 kg dunk

Lagring
Mindst 12 måneder ved tør og kølig, men frostfri, opbevaring i ubrudt
originalemballage.

Sikkerhed
Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller).

Relaterede produkter
KÖSTER BD 50 Nr. B 290 010
KÖSTER BD Flexklæber Nr. B 540 025
KÖSTER BD Flexbånd K 120 Nr. B 931
KÖSTER BD Flexbånd Inderhjørne Nr. B 932 001
KÖSTER BD Flexbånd Yderhjørne Nr. B 933 001
KÖSTER BD Flexbånd Vægmanchet Nr. B 934 001
KÖSTER BD Flexbånd Gulvmanchet Nr. B 935 001
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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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