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KÖSTER      Технічна інструкція станом на 01.02.2008 
NB Elastik 1K білий   Артикул № 3.039 

 
 

Однокомпонентний еластичний гідроізоляційний матеріал  
на мінеральній основі 

 
Властивості 
KÖSTER NB Elastik 1K білий є водостійким, 
еластичним, зносостійким гідроізоляційним 
матеріалом світлого кольору з дуже високою 
адгезією до усіх мінеральних основ. KÖSTER NB 
Elastik 1K білий покриває тріщини, є стійким  
стирання та  дії води, агресивної для бетону.  
 
Технічні дані 
Густина (порошку з водою замісу)       1,4 кг/см³ 
Колір                                     світло-бежевий 
Температура нанесення        мін. +2˚ С 
Міцність зчеплення при розтягу    > 0,5 Н/мм² 
Час обробки                прибл. 2 год. 
Доступний для ходіння і подальшої обробки  
   через прибл. 24 год. 
Покриття тріщин (шар товщиною 2 мм)     < 0,4 мм 
 
Сфера застосування 
Покриття, виконані матеріалом KÖSTER NB Elastik 
1K білий, є зносостійкими та водостійкими. Такі 
покриття можуть використовуватися для ділянок, що 
можуть підлягати механічним навантаженням та 
тріщиноутворенню, наприклад, гідроізоляційні 
покриття на терасах та балконах. Як захист для 
бетонних поверхонь, в зоні пішохідного руху, мокрих 
та вологих поверхонь під плиткою та керамічними 
покриттями. 
Якщо гідроізоляція (2 шари) виконана KÖSTER NB 
Elastik 1K, тоді матеріал може використовуватися 
(нанесений третім шаром) для приклеювання плитки. 
Матеріал не придатний для гідроізоляції води під 
негативним тиском.  
 
Приготування основи   
Основа має бути щільною, міцною і чистою. 
Поглинаючу основу поглинає слід поґрунтувати 
матеріалом KÖSTER Polysil TG 500. В протилежному 
випадку потрібно основу зволожити до матового 
вологого стану. Уникати утворення калюж на 
поверхні. 

 
Спосіб застосування 
Наповніть чистою водою замісу контейнер для 
перемішування. Додайте суміш до води замісу та 
перемішайте, використовуючи мішалку на 
невеликій швидкості. Переконайтесь, що 
отримана маса не має грудок. Для 25 кг мішка 
KÖSTER NB Elastik 1K білий потрібно 4,5-5,5 л 
води. Суміш KÖSTER NB Elastik 1K білий 
повинна накладатись двома шарами з 
використанням шпателя або щітки. На ділянках, 
де є загроза виникнення тріщин, в перший шар 
розчину слід втопити сітку KÖSTER Flexwebe і 
покрити щонайменше ще одним шаром KÖSTER 
NB Elastik 1K білий. На з’єднаннях підлоги і стін, а 
також в кутах в перший шар розчину потрібно 
накласти ущільнюючу стрічку KÖSTER Flexband 
K 120 і залишкову частину стрічки покрити 
KÖSTER NB Elastik 1K білий. Від тривалої дії 
сонячного світло можлива втрата кольору. 
        
Витрата    
Мінімально 3 кг/м² 
Максимально 3,5 кг/м² 
 
Очищення інструментів 
Одразу після використання інструменти очистити 
водою.  
 
Форма поставки 
Мішок 25 кг 
 
Зберігання 
Матеріал слід зберігати в місці, захищеному від 
холоду і морозу; в оригінальних упаковках. 
Матеріал може зберігатись прибл. 12 місяців. 
 
Заходи безпеки 
Використовувати захисні окуляри та захисні 
рукавиці під час нанесення. 
 

 


