
W
 - 

A
fd

ic
ht

in
gs

sy
st

em
en

Technisch merkblad W 120 015

Datum update: 04-07-2017KÖSTER KSK Primer BL

Oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde bitumenprimer met hoge
kleefkracht voor KSK zelfklevende membranen en polymeer
gemodificeerde bitumen.
Eigenschappen
Köster KSK BL primer is een oplosmiddelvrije, kunststof
gemodificeerde bitumenprimer met hoge kleefkracht voor KSK
zelfklevende membranen en polymeer gemodificeerde bitumen. Zeer
goede kleefkracht op droge en lichtvochtige minerale ondergronden.

Technische gegevens
Vaste stof gehalte meer dan 55 %
Minimale verwerkings temperatuur + 5 °C
Droogtijd (bij + 20 °C) 24 uur
Aanbrengen opvolgende laag (bij +
20 °C)

ca. 3 – 4 uur

(bij + 10 °C) ca. 5 – 7 uur

Toepassingsgebieden
KÖSTER KSK Primer BL is een primer ter voorbereiding van de
ondergrond voorafgaand aan de toepassing van KÖSTER KSK
membranen en polymeer gemodificeerde bitumen zoals KÖSTER
Deuxan.

Ondergrond
De ondergrond dient vrij te zijn van losse delen, stof, olie en vetten.

Verwerking
KÖSTER KSK Primer BL wordt onverdund in één laag aangebracht
naar wens met kwast, roller of spuitapplicatie.

Verbruik
Ca. 0,25 - 0,4 kg / m²
Sterk zuigende ondergronden twee maal behandelen - 250gr/m2 -
totale consumptie ca. 500 gr/m2

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water.

Verpakking
W 120 015 15 kg emmer

Opslag
Koel en vorstvrij opslaan. In gesloten verpakking minimaal 12 maanden
houdbaar.

Bijbehorende produkten
KÖSTER KSK ALU Strong - zelfklevend
membraan

Art.-Nr. R 817 105
AS

KÖSTER Fixband 10 ALU Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband-Vlies - Butylband Art.-Nr. W 815 015 F
KÖSTER Fixband 15 DS Art.-Nr. W 815 020

DS
KÖSTER KSK ALU 15 - zelfklevende
afdichtingsmembranen

Art.-Nr. W 815 096
AL

KÖSTER KSK SY 15 Art.-Nr. W 815 105
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN BV • OVERVELD 15 • 3848 BT HARDERWIJK • Tel. 0341467090 • Fax -99 • info@koster-
afdichtingssystemen.nl • www.koster-afdichtingssystemen.nl

KÖSTER KSK Primer BL 1/1

http://www.tcpdf.org

