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KÖSTER K 120-W Pah Bandı
Pahların ve çatlakların yalıtımında kullanılan,
keçe taşıyıcılı elastik bant
Genel Bilgi:
KÖSTER K 120-W Pah Bandı elastomerik
malzemeden imal edilmiş, yan kısımları keçe
taşıyıcılı ve orta kısmı yüksek elastikiyete
sahip termoplastik yalıtım bandıdır.
Yan kısımlarındaki keçe taşıyıcıları sayesinde
sürerek uygulanan sıvı su yalıtım ürünleri ile
çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım
katmanı oluşturur.
Yüksek alkali dayanımı sayesinde teras ve
balkon gibi dış mekanlarda uygulanan
çimento esaslı ürünler ile uyumludur.

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER
KÖSTER

BD 50
Dachflex
KB-Pur 214
KBE Flüssigfolie
Deuxan 2K
Wandflex
NB Sistem
2K Flex
NB Elastik 2K
NB Super Elastik BEYAZ

Teknik Veriler:
Genişlik

12 cm

Kalınlık

0,6 mm

Kopma uzaması

takr. % 150

Basınç dayanımı

max. 2 bar su basıncı

Isıl dayanımı

-300C ile +900C arası

Kullanım Şekli:
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Kullanım Alanları:
Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile
beraber kullanılır.
Balkon ve terasların yalıtımında KÖSTER NB
Super Elastik BEYAZ, KÖSTER NB Elastik 2K,
KÖSTER 2K Flex ve KÖSTER NB Sistem ile
kullanılır.
Balkon, teras ve çatı derelerinin yalıtımında
KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER Dachflex,
KÖSTER KBE Flüssigfolie ve KÖSTER Deuxan
2K, KÖSTER Polyflex 2K ile beraber kullanılır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ,
gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp
yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak
temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda
mekanik yöntemler ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

KÖSTER K 120-W Uygulanması:
Derz veya çatlağın her iki tarafına (orta kısmı
takriben 5cm boş kalacak şekilde) su yalıtımı
ürünü sürülür ve kurumadan üzerine KÖSTER
K 120-W bandı yatırılır. Rulo veya fırça ile
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keçe kısımları bastırılarak su yalıtımı katmanı
ile her noktada tam olarak temas etmesi
sağlanmalıdır.
Bant
yüzeyinde
pot
oluşmamasına dikkat edilmeli ve gerekirse
önlem
alınmalıdır.
Su
yalıtımı
ürünü
kuruduktan sonra üzerine ikinci kat uygulama
yapılarak keçe kısmının iki katman arasında
sızdırmaz
şekilde
kalmasına
dikkat
edilmelidir.
Bandın
orta
kısmı
yalıtım
katmanına yapışmayarak boşta kalmasına
dikkat edilmelidir, bant bu sayede yapının
hareketlerini köprüleyebilecektir.

Depolama:
Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması
durumunda 24 ay raf ömrü vardır.

Çatlak tamirat detayı

3 mm’den daha geniş çatlaklar uygulamadan
önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

Ambalaj:
KÖSTER K 120-W Pah Bandı

Zemin – duvar birleşim detayı
50 metre rulo

Zemin – duvar birleşim detayı

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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