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KÖSTER Dachflex
Bezrozpuszczalnikowe syntetyczne pokrycie dachowe
Właściwości
KÖSTER Dachflex to elastyczny, bezrozpuszczalnikowy produkt do stosowania na suchych i lekko wilgotnych podłożach. Po 
związaniu materiał jest wodoszczelny, bardzo elastyczny, paroprzepuszczalny i odporny na promieniowanie UV.

Dane techniczne
Temperatura stosowania i podłoża powyżej +5ºC
Kolor biały (możliwość zabarwienia)
Wydłużenie (+23ºC) 257%

Zastosowanie
KÖSTER Dachflex stosowany jest do ochrony i naprawy pokryć dachowych z cegły, produktów bitumicznych, płyt włóknowo-
cementowych czy jastrychów. Naprawiane dachy płaskie powinny mieć co najmniej 5% spadku.

Podłoże
Podłoże  przed  nakładaniem  KÖSTER  Dachflex  może  być  suche  lub  lekko  wilgotne,  mocne,  czyste,  wolne  od  zaolejeń
i zatłuszczeń. Pokrywane powierzchnie muszą być równe. Silnie chłonne podłoża zagruntować preparatem KÖSTER Polysil® 

TG  500.  Podłoża  nie  chłonne  lub  słabo  chłonne  zagruntować  stosując  rozcieńczony  KÖSTER  Dachflex
(w  stosunku  1  :  1  z  wodą).  W  obydwu  przypadkach  nakładać  KÖSTER Dachflex  po  ok.  3  godz.  Niedopuszczalne  jest 
stosowanie materiału na powierzchniach gdzie może stać woda (minimalny spadek dachu to 5%).

Sposób wykonania
KÖSTER Dachflex przed nakładaniem dokładnie wymieszać. Materiał nanosić w dwóch warstwach (przerwa technologiczna 3 
godz.). W obszarach zagrożonych zarysowaniem zatopić tkaninę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe. Materiał 
chronić przed deszczem, aż do wyschnięcia. Produkt można barwić pigmentami odpornymi na akrylaty.

Zużycie
Ok. 0,75÷1,00 kg/m2 na 1 warstwę.
Przy stosowaniu wałka materiał należy nakładać wielokrotnie. Łączne zużycie ok. 1,5÷2,0 kg/m2.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania
Wiadro 20 kg.

Przechowywanie
Materiał  przechowywać  w  zamkniętych  opakowaniach,  w  chłodzie,  chronić  przed  mrozem  –  okres  składowania
do 12 miesięcy.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej
i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm
i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.
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