KOSTER LF-BM
דבק אפוקסי אוניברסאלי דו רכיבי  ,ללא ממס
עדכון4/18 :
מספר קטלוגיKO160006 :
תאור
 KOSTER LF-BMהוא דבק אפוקסי אוניברסאלי דו רכיבי ,ללא ממס ,מתוצרת חברת
המוצר
 , KOSTERגרמניה ,המתחבר באופן מעולה לכל תשתית צמנטית .המוצר עמיד במאמצים
מכאניים גבוהים ואוטם היטב את הנקבוביות בפני הבטון ,למניעת היווצרות בועות בחומר
האיטום מסוג .KOSTER MS FLEX FOIL

מטרת
השימוש
מפרט טכני

 KOSTER LF-BMמיועד להדבקה חזקה של  KOSTER MS FLEX FOILלבטון ולאיטום
מרבי של הנקבוביות בפני הבטון ,לצורך מניעת היווצרות בועות בחומר האיטום.
צמיגות:
יחס ערבוב (לפי משקל):
זמן שימוש אחרי ערבוב 12° C,23°C,30°C,40°C:
משקל סגולי:
המתנה ליישום שכבה שנייה:
עמידות מכאנית וכימית מלאה
צבע
טמפרטורת יישום
חוזק לחיצה
חוזק מתיחה בכפיפה
חוזק מתיחה בהדבקה

כ550 CPS )20°c( -
(2:1 ) A:B
 60/40/21/15דקות
 1.1( 9.18 lb/galג'  /סמ"ק)
אחרי כ 12-שעות
>  7ימים ( F73°ולחות יחסית )65%
צהבהב  ,שקוף
לפחות 5°C
כ  PSI 1000-8700תלוי בחומר המילוי
כ PSI 4350
כ PSI 870

הכנת
התשתית

התשתית תהייה יבשה ,נקייה מחלקיקים חופשיים ,שמן וחומרי סיכה .יש לקלף תשתיות
מזוהמות ,לא יציבות ומוחלקות במכונה עד לקבלת שכבה שניתנת לציפוי על ידי חיתוך או
כרסום.
יש לערבב ביסודיות את שני המרכיבים עד לקבלת תערובת הומוגנית .עדיף להשתמש במערבל
מכאני (מתחת ל 400 -סל"ד)  .על מנת למנוע פגמים הנובעים מערבוב לא מספיק ,יש להחזיר את
החומר לכלי ולערבב שנית .החומר נמרח באופן אחיד באמצעות מגב גומי תוך החדרה לתוך
התשתית
סט ( 17 , )A + Bק"ג 5.65 ,ק"ג

ניקוי
הכלים

יש לנקות את הכלים מייד עם סיום העבודה בעזרת KOSTER KB-POX® CLEANER

אחסון

יש לאחסן את החומר במקום ללא כפור בטמפרטורות בין  .5°c - 25°cבאריזות מקוריות סגורות,
ניתן לאחסן במשך  12חודשים.

בטיחות

בזמן עיבוד החומר יש להשתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן.

יישום

אריזה

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום
והתנאים הסביבתיים לדרישותיו .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
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