
 

  

 

                   тел. +38067 6700769. +38050 3740007 

Е-mail: a.lysenko.alpi@gmail.com 

 

KÖSTER Bauschlämme   Технічна інструкція станом на 1.03.2011 

Будівельний розчин сірий                                            Артикул 3.023 

 

Мінеральний ущільнюючий розчин 
 
Властивості 
KÖSTER Bauschlämme є мінеральним гідравлічним 
ущільнюючим матеріалом, що сприяє закриттю пор і 
гідроізоляції від ґрунтової вологи, води без тиску і 
води під тиском. Гідроізоляція, виконана будівельним 
розчином KÖSTER Bauschlämme, стійка до дії 
побутових стічних вод і володіє стійкістю до 
механічних навантажень. Продукт не містить ані 
соди, ані хлоридів. Будівельний розчин KÖSTER 
Bauschlämme призначений для виконання 
гідроізоляції в місцях, що не містять тріщин і в яких 
немає загрози появи тріщин. Додавання рідини для 
замісу KÖSTER NB I Flex збільшує еластичність, 
покращує здатність обробки і властивість 
затримування води, а також запобігає 
«пересиханню» матеріалу за шкідливої погоди 
(висока температура, низька вологість). Додавання 
рідини KÖSTER NB I Flex також покращує адгезію до 
основи, підвищує еластичність і збільшує стійкість до 
дії агресивних речовин, що трапляються в ґрунтових 
водах.  
Будівельний розчин KÖSTER Bauschlämme 
придатний для використання як попередня 
гідроізоляція перед нанесенням бітумної плівки 
KÖSTER Flussigfolie, в цьому випадку будівельний 
розчин KÖSTER Bauschlämme становить шар із 
закритими порами, глибшою дією і дуже доброю 
адгезією до основи.       
 
Сфера застосування 
Будівельний розчин KÖSTER Bauschlämme 
призначений для виконання горизонтальної та 
вертикальної гідроізоляції будинків на мурованих, 
бетонних основах, цементних штукатурках.  
 
Основа   
Мінеральна основа повинна бути чистою, міцною, не 
містити жиру і мастильних речовин. Перед 
нанесенням гідроізоляційної мікро-суміші поверхню 
слід зволожити до матово-вологого стану. Поверхні з 
великим поглинанням, схильні до утворення пилу, 
або засолені потрібно перед нанесенням мікро-
суміші  поґрунтувати матеріалом KÖSTER Polysil TG 
500 (витрата прибл. 0,15 кг/м²). 
 

 
Замішування 
Матеріал слід замішувати з використанням 
мішалки на повільних обертах. Під час змішування 
потрібно додавати порошок до відміряної кількості 
води замісу або полімерної рідини замісу. На 
мішок 25 кг суміші KÖSTER Bauschlämme потрібно 
додавати: 8 л чистої води або 8 кг рідини замісу 
KÖSTER NB I Flex.    
 
Спосіб застосування 
Нанесення матеріалу здійснюється в два робочі 
цикли з допомогою щітки або набризгом. Слід 
уникати високих температур, морозу, сильного 
вітру під час роботи, а також через 24 год. після 
закінчення роботи. 
При виконанні комбінованої гідроізоляції з 
будівельним розчином KÖSTER Bauschlämme і 
KÖSTER Flussigfolie будівельний розчин можна 
наносити безпосередньо на муровану (стіна з 
заповненими швами) або бетонну основу, після 
висихання шару, тобто через 24 год., можна 
наносити бітумну плівку KÖSTER Flussigfolie.   
   
Витрата    
Грунтова вологість   мін. 3 кг/м² (2 шари) 
Вода без тиску   мін. 4 кг/м² (2 шари) 
Вода під тиском           мін. 6 кг/м² (2-3 шари) 
 
Очищення інструментів 
Одразу після використання інструменти очистити 
водою.  
 
Форма поставки 
Мішок 25 кг 
 
Зберігання 
Матеріал слід зберігати в сухому приміщенні, в 
оригінальних упаковках, до 12 місяців. 
 
Заходи безпеки 
Матеріал містить цемент, створює лужне 
середовище. Захищати шкіру та очі. При 
забрудненні ретельно промити водою. 

 


