
KÖSTER
           INFORMATION
Nieuw: Köster Crisin 76 concentraat....

....het beste product nogmaals verbeterd. 

NIEUW

Niet oplosbaar in water

Oplosmiddelvrij

Hoog vaste stof gehalte

Kan direct worden 
voorzien van een nieuwe 
stuclaag.



1. NIEUW: KÖSTER Crisin 76 Concentraat

Vanaf April 2015 wordt KÖSTER Crisin 76 aangeboden als KÖSTER 76 concentraat. De verandering is 
het resultaat van maanden ontwikkeling waarbij het doel was om een bewezen produkt als Köster 
Crisin, de beste oplossing tegen optrekkend vocht op de markt, nog beter te maken. De uitkomst: 
KÖSTER Crisin 76 Concentraat. Ontwikkelt op basis van een water in olie emulsie maakt dit produkt 
het eerste in zijn soort op de huidige markt.

De voordelen van KÖSTER 76 Concentraat zijn:

• Het materiaal heeft een zeer hoog vaste stof 
gehalte van 75%. Direkt gevolg is een forse 
daling van het verbruik per m1. De inhoud 
van een flesje is gereduceert van 450ml naar 
200ml. 1 fles per boorgat is voldoende, de 
prijs per meter blijft gelijk. Oude flessen kunt 
u blijven gebruiken op 50% vullingsgraad.

• Het materiaal is niet oplosbaar in water en 
zal daarom ook bij hoge vochtconcentraties 
in de muur niet verdunnen.

• Vanwege de olie-emulsie basis verspreidt 
het materiaal zich extreem goed in het 
capillaire systeem van de steen en bereikt 
daardoor exceptioneel hoge indringings 
waarden.   Het verbruik van 0,1ltr/m1/per 
cm. muurdikte gaat terug naar 0,04 ltr/
m1/per cm. muurdikte. De m1 prijs blijft 
hetzelfde.

• KÖSTER Crisin 76 Concentraat heeft 
de vertrouwde dubbele werking van 
Hydrofobering en het verkleinen van de 
poriën.

• Na het verwerken van KÖSTER Crisin kan er 
direkt worden begonnen met de opbouw 
van een nieuw stuc systeem.

• KÖSTER Crisin 76 Concentraat kan toegepast 
worden bij zeer hoge zoutconcentraties. 

• Het materiaal is oplosmiddelvrij en 
gemaakt van biomassa materialen KÖSTER 
Crisin 76 bevestigd de Köster filosofie van 
oplosmiddelvrije produkten.

Verpakking en prijs: 
(verandering t.o.v. de huidige prijslijst )

   KÖSTER Crisin Concentraat  

   Verbruik Ca. 0,04 ltr/m1   
  per cm. muurdikte
   

   Verpakking 5lt                              
  

   Prijs  € 58,95/ltr

   KÖSTER Crisin Concentraat flesje

   Verbruik 8-20 flesjes p/m1
   

   Verpakking 200ml flesje (28 per doos)
  

   Prijs  € 13,95/st.
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