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Nr. M 963

Udgave: 2016-05-28KÖSTER Kapillarstave
- Tysk patent nr. 42 01 821, nr. 43 06 687.C2, nr. 59 303 387.6-08 og nr. 19 54 58 79.6
- Europæisk patent nr.: 06 87 333
- Amt. prøvningsrapport, MFPA, Leipzig - jf. WTA Merkblatt 4-4-03 (KÖSTER Crisin Sugevinkelmetoden)

 

Patenteret injektionsvæge til ensartet fordeling af KÖSTER Mautrol
Borehulsvæske og KÖSTER Crisin 76 Koncentrat.
Egenskaber
KÖSTER Kapillarstave er fremstillet af et specielt opkvældende
cellestof, som tillader inkeltionsvæsken at trænge ensartet og målrettet
ind i konstruktionen. Hulrum og revner passeres, så injektionsvæsken
ikke går til spilde.
Kapillarstave gør desuden brugen af borehulssuspension til tætning af
eventuelle revner overflødig og sparer også den efterfølgende
opboring.

Anvendelse
Til borehulsinjektion i forbindelse med etablering af horisontalspærre
mod opstigende og krybende fugt i eksisterende murværk, beton og
puds ved enten Sugevinkel- eller Flaskemetoden med KÖSTER Crisin
76 Koncentrat eller KÖSTER Mautrol Borehulsvæske. Kan anvendes
fra både inder- & yderside.

Forarbejdning
Når det foreskrevne antal borehuller (Ø14 mm) er etableret og rengjort,
monteres KÖSTER Kapillarstave (Ø12 mm).
Når det foreskrevne antal borehuller (Ø14 mm) er etableret og rengjort,
monteres KÖSTER Kapillarstave (Ø12 mm).

1.    KÖSTER Flaskemetoden, skrå boringer 
KÖSTER Kapillarstave føres så langt ind i hullet, at de yderste 4 cm af
borehullet forbliver frit. Der placeres flaskernes udløbsrør.

2.    KÖSTER Sugevinkelmetoden, vandrette boringer 
KÖSTER Kapillarstave skal være mindst 7 cm længere end borehullets
dybde. Sammen med en KÖSTER Sugevinkel skubbes Kapillarstaven
ind i hullet og fikseres. KÖSTER Kapillarstave kan tilpasses enhver
huldybde, idet de kan tilskæres eller sættes i forlængelse af hinanden,
når blot det sikres, at der er forbindelse mellem enderne. Det er ikke
nødvendigt at forvande med vand. Derefter injiceres væsken via den
valgte metode. Efter endt etablering af horisontalspærren kan
KÖSTER Kapillarstave forblive i murværket og borehullerne lukkes
med KÖSTER KB-Fix 5.

Emballage
M 963 045 Længde: 45 cm
M 963 090 Længde: 90 cm

Lagring
Mindst 24 måneder ved tør opbevaring.

Relaterede produkter
KÖSTER KB-FIX 5 Nr. C 515 015
KÖSTER Mautrol Borehulssuspension Nr. M 150 024
KÖSTER Mautrol Borehulsvæske Nr. M 241
KÖSTER Crisin 76 Koncentrat Nr. M 279
KÖSTER Sugevinkel Nr. M 930 001
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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