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Technisch merkblad J 250

Datum update: 13-01-2017KÖSTER KB-Flex 200 Doorvoerdichtkit
Application-technological testing for sealing annular gaps KÖSTER KB-Flex 200; MFPA Leipzig

Duurzaam plastische afdichtingsmassa voor het afdichten van
kabeldoorvoeren en holle ruimten bij drukkend en niet drukkend
water.
Eigenschappen
Ter afdichting van leiding en kabeldoorvoeringen in objecten gelegen
onder het maaiveld. Toepasbaar bij instromend water en het
voorkomen daarvan. Droogt niet uit en blijft permanent actief en
bewerkbaar. Hechting op natte en droge ondergronden.

Technische gegevens
Materiaal basis Polyolefin
Kleur grijs
Dichtheid 1.60 g/cm³
Hitte bestendigheid max. + 50 °C
Consistensie pasteus, stabiel
Ideale verwerkingstemp + 30 °C
Applicatietemperatuur + 5 °C to + 35 °C
Ondergrondtemperatuur + 5 °C to + 30 °C
 

Toepassingsgebieden
Ter afdichting van leiding en kabeldoorvoeringen in objecten gelegen
onder het maaiveld. Toepasbaar bij instromend water en het
voorkomen daarvan

Ondergrond
Droog, vochtig of nat. De ondergrond moet vet, teer en olievrij zijn,
losse bestanddelen verwijderen. Geschikte ondergronden zijn: -
hoofdzakelijk betonwanden en kunststof mantelbuizen. Hechting op
alle voorkomende minerale ondergronden alsmede PVC, Polyethyleen
en Polypropyleen.

Verwerking
Vuil zoveel mogelijk verwijderen op de plaats waar de kit aangebracht
wordt. Eventueel perslucht gebruiken. Bij vervuilde doorvoeren tevens
water en een borstel gebruiken. Doorvoerdichtkit vooraf in een emmer
met warm water op temperatuur brengen. ( ca.30° )
De leiding of kabel zo goed als mogelijk centreren in de doorvoer.
Vervolgens een rugvulling aanbrengen op een diepte van ca. 15 cm.
Een minimale werkruimte van 1 cm om de kabel of leiding is
noodzakelijk. De rugvulling kan met 2 K Purschuim aangebracht
worden. Bij grote lekkages Köster KB Fix gebruiken of in Köster Gel
gedrenkte doeken.
Doorvoerdichtkit moet voor het aanbrengen op een verwerkbare
temperatuur zijn of gebracht worden, 18°C of hoger. Plaats hiervoor de
kokers in een emmer warm water ( max 40°C ) Met het kitpistool de
doorvoer vanaf de rugvulling volspuiten met Doorvoerdichtkit.
Gelijkmatig rondom de leiding aanbrengen. Altijd onderaan beginnen.
Napersen om luchtinsluiting te voorkomen. Maximale doorsnede van
de doorvoer 300mm ( gemeten vanaf de leiding ) De hoeveelheid
materiaal moet in de diepte 1,5 maal de doorsnede bedragen
Vullen tot op ca. 5cm van de doorvoeropening. Minmaal 8 cm opvullen.
Deze resterende 5 cm afdichten met Köster Reparatiemortel Fix, een
snel hardende reparatiemortel. Voor het aanbrengen de ondergrond

reinigen.

Verbruik
Ca. 1,6 kg/l Holle ruimte

Reiniging apparatuur
Na gebruik met Köster universeel reiniger.

Verpakking
J 250 006 6 x 310 ml Doos
J 250 012 12 x 310 ml doos
J 250 020 20 x 530 ml doos
J 250 310 310 ml / 500 g Flesje
J 250 530 530 ml / 850 g flesje

Opslag
Bij omgevingstemperaturen ( ca. 20 °C ) minimaal 2 jaar houdbaar.

Bijbehorende produkten
KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Handpistool met opzetstuk Art.-Nr. J 981 001
KÖSTER Kelderdicht-Systeem Art.-Nr. W 219 036
KÖSTER Universeelreiniger Art.-Nr. X 910 010
KÖSTER Spatel Art.-Nr. X 987 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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