
   

Informácie uvedené v tomto Technickom liste sa opierajú o naše najlepšie vedomosti založené na výsledkoch laboratórnych skúšok a našich praktických skúsenostiach v danej oblasti. Všetky uvedené údaje 

sú priemerné hodnoty, dosiahnuté pri presne definovaných podmienkach. Správne a efektívne použitie týchto výrobkov je v plnej zodpovednosti aplikátorov a je mimo našu kontrolu. Aplikátor je 

zodpovedný za správne použitie výrobku v podmienkach konkrétnej stavby. Z toho dôvodu nepreberáme záruku za realizáciu, ale iba za kvalitu výrobku ako takého. Rovnako nepreberáme záruku za chyby 

a škody, vzniknuté nesprávnym použitím, použitím po lehote skladovateľnosti alebo nesprávnym skladovaním. 
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KÖSTER Crisin krém       Technický údajový list M 278 
- Úrad. skúšobná správa, MFPA, Lipsko podľa WTA technického prospektu 4-4-03, obsah vlhkosti 95 %           Vydané: 27.05.2015  
Injektážny krém na báze živice/silanu bez rozpúš ťadiel proti 
vzlínajúcej vlhkosti
Vlastnosti   
KÖSTER Crisin krém je injektážny krém na báze živice/silanu bez 
rozpúšťadiel proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. 
 
Technické údaje  
Materiálová báza     kombinácia živice a silanu 
Farba         biela 
Hustota               0,85 g/cm³ 
Obsah pevných látok                cca 85% 
Konzistencia                 pastovitá, stabilná 
Teplota spracovania    + 5°C až + 35°C 
 
Oblasti použitia 
KÖSTER Crisin krém je retroaktívny tesniaci prostriedok 
(hydroizolačná vrstva) proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Môže sa 
aplikovať z vnútornej alebo vonkajšej strany budovy. Môže sa 
aplikovať v prípade vysokého stupňa prieniku vlhkosti (95% +/- 5% 
nasiaknutie) a so všetkými stupňoch kontaminácie soľami. 
 
Aplikácia  
Navŕtajte diery s priemerom 14 mm v horizontálnom smere, 
najlepšie v najnižšej škáre v stene. Vŕtajte až do vzdialenosti 3 cm 
od konca muriva, nevŕtajte cez celé murivo. Navŕtané diery 
prepláchnite vodou alebo stlačeným vzduchom. Vzdialenosť 
medzi jednotlivými dierami je 10 cm nezávisle od hrúbky steny. 
KÖSTER Crisin krém sa vstrekuje z kartuše pomocou vhodnej 
ručnej pištole KÖSTER s nasadenou injektážnou rúrkou. 
Následne sa môžu diery utesniť zarovno so stenou s prípravkom 
KÖSTER KB Fix 5. Pri použití samonasávacích zariadení na 
spracovanie sú k dispozícii 10-litrové vedrá na dopĺňanie kartuše. 
 
Spotreba  
Pri hrúbke steny 12 cm: cca 140 ml/m; pri hrúbke steny 36 cm: cca 
510 ml/m 
 
Hrúbka steny        Spotreba        Výnos/310 ml/m)       Výnos/530 ml 
(cm)              (ml/m)             kartuša (m)                kartuša 
          12             cca. 140  2,2  3,8 
          24             cca. 330  0,9  1,6 
          36             cca. 510  0,6  1,0 
 

Čistenie  
Nástroje po použití okamžite vyčistite vodou. 
 

Balenie  
M 278 010 10 l vedro 
M 278 310 310 ml kartuša 
 

Skladovanie  
Skladujte pri izbovej teplote (cca + 20°C). V originálnom uzavretom 
balení je doba skladovateľnosti minimálne 12 mesiacov


