
W
 - 

Tæ
tn

in
gs

sy
st

em
er

Nr. W 710

Udgave: 2015-10-10KÖSTER SB Hæfteemulsion

Kunststofdispersion til elastificering af mørtel, puds, svumme og
beton.
Egenskaber
Universelt anvendeligt flydende additiv til cementholdig mørtel, puds og
svumme. Indeholder hverken opløsningsmidler, blødgørere eller
fyldstoffer. 
KÖSTER SB Hæfteemulsion øger elasticiteten og fleksibiliteten samt
reducerer vandoptagelsen fra mineralske materialer. Endvidere øges
cementbaserede materialers modstandsdygtighed betydeligt overfor
frost, salt og aggressive stoffer. KÖSTER SB Hæfteemulsion er
vandfast efter afhærdningen, og kan dermed hverken regne væk eller
vaskes af.

Tekniske data
Massefylde Ca. 1,0 g/cm³
Viskositet < 100 mPa•s
Tørstofindhold Ca. 44 ± 1 %
Forarbejdningstemperatur +2 °C til + 35 °C
Riveforlængelse Ca. 700 %
Rivestyrke Ca. 4 N/mm²
pH-værdi 10,5 - 11,5

Anvendelse
KÖSTER SB Hæfteemulsion tilsættes blandevandet som et
koncentrat, for at opnå en ekstra god vedhæftning mellem puds,
mørtel, svumme og beton til eksisterende mineralske undergrunde.
Ved tilsætning til KÖSTER NB Tætningssvumme og andre mineralske
produkter opnås en højere fleksibilitet og elasticitet samt mindre
vandoptagelse. Derudover forbedrer SB Hæfteemulsion
forarbejdeligheden af frisk mørtel.

Undergrund
Undergrunden skal være fast, fri for støv og løse dele. Olierede og
stærkt forurenede undergrunde afrenses med rensemiddel og spules
rene med vand. Om nødvendigt sandblæses eller slyngrenses.
Undergrunden forvandes indtil mætning, uden at der dannes pytter.

Forarbejdning
1.  Additiv til KÖSTER NB Tætningssvumme, mørtel, puds og beton
Blandevandet tilsættes 10 - 20 % KÖSTER SB Hæfteemulsion.

2.  Cementbaseret hæftebro
KÖSTER SB Hæfteemulsion og vand (blandet i forholdet 1:2) røres op
med en cement/sand-blanding (1:2) til en svumme, som påføres med
børste eller pensel. Puds og mørtellag anbringes vådt-i-vådt. Som
hæftebro for tætningsmaterialer er det nødvendigt med en hærdetid på
mindst 24 timer.

Forbrug
5 - 30 kg pr. 100 liter blandevand

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.
 

Emballage
W 710 005 5 kg dunk
W 710 010 10 kg dunk
W 710 030 30 kg dunk

Lagring
Op til 2 år ved kølig, men frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.
Ved eventuelt anbrud skal emballagen lukkes omhyggeligt efter brug,
og bør omrøres inden næste brug.

Sikkerhed
Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller).

Relaterede produkter
KÖSTER Reparationsmørtel NC Nr. C 535 025
KÖSTER Hydrosilikatklæber SK Nr. M 170 020
KÖSTER Saneringspuds 1 grå Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds 2 "hurtig" Nr. M 663 030
KÖSTER Saneringspuds 2 "let" Nr. M 664 025
KÖSTER Saneringspuds 2 rapid Nr. M 665 025
KÖSTER Saneringspuds "E" grå Nr. M 668
KÖSTER Hydrosilikatplade Nr. M 670
KÖSTER Kældertæt Nr. W 219 001
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid Nr. W 222 025
KÖSTER NB 1 "hurtig" Nr. W 223 025
KÖSTER Saneringssvumme Nr. W 225 025
KÖSTER NB Elastik Nr. W 233 033
KÖSTER NB Elastik hvid Nr. W 234 033
KÖSTER Bikuthan 2K Nr. W 250 028
KÖSTER Spærremørtel Nr. W 530 025
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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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