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KÖSTER Dachelastik 

Технічна карта  /  Артикул        3.038 
                                                                                             Станом на 03.01.2011 

Двокомпонентне, еластичне гідроізоляційне покриття 
для дахів без вмісту розчинника. 
Властивості 

KÖSTER Dachelastik є еластичним 
гідроізоляційним покриттям для дахів без вмісту 
розчинника. Перекриває тріщини. Наноситься на 
сухі та злегка вологі основи. Не містить  летючих 
органічних сполук ЛОС, поліуретану, не містить 
ізоціанатів. Матеріал має консистенцію рідкої 
плівки, яка  швидко висихає. Покриття є високо 
еластичним, водонепроникним та паропроникним. 
Покриття стійке до старіння, гідролізу, впливу УФ 
променів, до дії морозу та впливу солей 
антиобледенііня. Білий колір відбиває сонячне 
випромінення. Матеріал можна колорувати. 

  

Технічні характеристики 
 

 

Консистенція Рідка плівка 

Tемпература використання від +5°C дo +35°C 

Tемпература основи >+5°C 

Нанесення наступного шару:  

без пішохідного руху після 3 год. 

при пішохідному русі після 12 год. 

Колір білий (можливе 
колорування) 

Руйнівна сила (напруга) > 1 N/mm2  

Видовження до розриву > 100%  

Густина 1,1 г/cм3 

Живучість розчину (+20°C) 45 хвилин 

 
Сфера застосування 
KÖSTER Dachelastik  застосовується для гідроізоляції 
дахів пласких та нахилених. 

 

Основа 
Основа перед застосуванням KÖSTER Dachelastik  

має бути сухою або трохи вологою, міцною, чистою, 
без плям масла та жиру, без частинок не зв’язаних 
з основою. Основи, які покриваються, повинні бути 
рівні без гострих кутів. Бетону основу загрунтувати  
KÖSTER Polysil TG 500 (витрата біля 0,13 кг/ м2). 

На внутрішніх кутах зробити заокруглення розчином 
KÖSTER Sperrmörtel  приблизно за 24 год. до 
нанесення KÖSTER Dachelastik  . Зовнішні кути і 

гострі краї мають бути заокруглені. 
  

Замішування 
У чистому відрі змішати рідкий компонент B з 
порошковим компонентом А додаючи його 
порціями, при цьому перемішуючи суміш 
мішалкою (приблизно 400 об/хв), до однорідної 
консистенції. 
Час перемішування становить 3 хвилини. 
 
 
 
Застосування 
KÖSTER Dachelastik  наноситься в два шари 

пензлем, валиком або шпателем. Час між 
нанесенням наступного шару матеріалу 
становить від 3-х до 24-х годин: 3 години у 
випадку без навантаження пішохідним рухом 
або 24 години у разі пішохідного навантаження. 
У місцях з загрозою  утворення тріщин в перший 
шар покриття Dachelastik потрібно втопити  
скловолокнисту сітку KÖSTER Armierungsgewebe 
або еластичну тканину KÖSTER Flexgewebe. 

Свіже покриття є водорозчинним, тому повинно 
бути захищено від дощу до повного висихання. 

Розхід  
Від  0,75 до 1,0 кг/ м2  на 1 шар. 
При використанні  валика матеріал повинен 
накладатися багаторазово. У цілому, загальний 
розхід- близько 1,5 - 2,0 кг/м2. 
 
Очистка інструментів 
Одразу після використання промити водою. 
 
Упаковка 
Набір 15 кг (10 кг рідкого компонента, компонент- 
порошок 5 кг). 
 
Зберігання 
Зберігати в сухих приміщеннях. В оригінальних 
закритиу упаковках термін придатності складає  
до 12 місяців. 
 


