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KÖSTER  Технічна карта/ Артикул 3.022 
Станом: 24.08.2010 

NB 2 Weiss / NB 2 Білий 
 
 

 

Мінеральна гідроізоляція проти дії води під тиском, біла 
 

Властивості 
KOSTER NB 2 мінеральний матеріал, що 
використовується  для гідроізоляції проти 
вологості грунту, води при нормальному і 
підвищеному тиску. Гідроізоляція, виконана за 
допомогою KOSTER NB 2, має високу 
зносостійкість, стійкість до тиску, до дії агресивних 
хімічних речовин. Продукт має допуск до контакту 
з питною водою. 
KOSTER NB 2 Білий слід наносити тільки на 
основи без росту тріщин. 
Додавши в воду для замісу зв’язуючу емульсію SB 
Haftemulsion ви підвищите можливості матеріалу 
утримувати воду і попереджати передчасне 
висихання суміші, у випадку несприятливих 
погодніх умов (жарка, суха погода). Використання 
емульсії  також надасть матеріалу пластичності. 
 
Технічні характеристики 
Міцність на стиск                                     > 20 H/мм2      
Міцність на згин                                       > 6,0 H/мм2  
Міцність на відрив                                  > 1,0 H/мм2 

Час обробки                                                бл. 2 год. 
Стійкість до пішохідного руху           після бл. 2 діб. 
Повне навантаженнння                після бл. 2 тижнів 
 
Сфера застосування 
KOSTER NB 2 Білий може використовуватись для 
герметизації вертикальних і горизонтальних 
поверхонь з цегли, бетону, цементної штукатурки. 
Для вологих приміщень, ванних кімнат, душових, 
підвалів, водяних резервуарів (включаючи питну 
воду), силосів, очисних споруд, ліфтових шахт. 
 
Підготовка поверхні 
Мінеральна основа повинна бути міцна, чиста, без 
жирних плям. Перед застосуванням потрібно 
зволожити основу до матово-вологого стану. 
Сильно поглинаючі, пильні або засолені основи 
загрунтувати препаратом KOSTER Polysil TG 500 
(витрата бл. 0,15 кг /м2). 
 
Замішування 
KOSTER NB 2 розмішувати з водою за допомогою 
мішалки на повільних обертах.  

- Близько 10 літрів води на мішок 25 кг 
матеріалу,  

- Або 8 л води + 1-2 л емульсії KOSTER SB 
Haftemulsion,  

- або 1 каністра 8 кг KOSTER NB 1 Flex. 
 
Застосування 
Шпаклівка наноситься щіткою або механічним 
способом, принаймні в два шари. Під час 
нанесення і на протязі 24 годин після завершення 
роботи, слід уникати високих температур, морозу 
та сильного вітру.  
 
 Розхід 
 
Вологі основи мін. 3 кг/м2 (2 шари) 
Вода без тиску мін. 4,0 кг/м2 (2 шари) 
Вода під тиском мін. 5 кг/м2 (2*3 шари) 
 
Очистка інструментарію 
Одразу після використання промити водою. 
 
Упаковка 
25 кг – паперовий мішок 
 
Зберігання 
Зберігати в сухих приміщеннях. В оригінальних 
закритиу упаковках термін придатності складає  
до 12 місяців. 
 
Безпека 
Застосовувати захисні рукавиці та окуляри 
 
 
 
 
 
 


