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Vlastnosti
Systém KÖSTER BTG je izolačný podlahový systém na betónové 
podklady v komerčných a súkromných nehnuteľnostiach. Izolačný 
systém je charakteristický vysokou odolnosťou proti oteru,   
protišmykovou odolnosťou, odolnosťou voči UV žiareniu a má che-
mickú odolnosť. Pomocou farebných čipsov KÖSTER Color-Chips 
je možné vytvoriť individuálne dekoratívne povrchové efekty.

Systémová skladba
KÖSTER EM-VS vodou riediteľná 2K epoxidová živica bez roz-
púšťadiel.  Povrch vhodný pre ľahké až stredné zaťaženie.
KÖSTER TS-transparentný   2-komp. uzatvárací náter na báze 
PUR, odolnosť voči poveternostným vplyvom a voči chemikáliám, 
transparentná PUR živica obsahujúca rozpúšťadlá. 
Farebné čipsy KÖSTER, odolné voči UV žiareniu, chemikáliám, 
posypový dekoratívny materiál. 

Aplikácie
Systém KÖSTER BTG je určený ako izolačný systém na betónové 
podklady ako sú napr. balkóny, terasy, garáže, podlahy do labo-
ratórií, obchodných a prezentačných priestorov.

Príprava podkladu
Vhodné sú minerálne podklady. Podklad musí byť pevný a suchý, 
bez voľných častíc a bez oleja a mastnoty. Podklad sa pripraví 
pomocou otryskania guličkami alebo ofrézovaním. (odtrhová pev-
nosť v ťahu> 1,5 N / mm2). Nerovné povrchy (napríklad z dôvodu 
frézovania) sú upravené zaškrabanou stierkou vyrobenou z KÖS-
TER LF-BM / kremenný piesok (1:4). Na takto pripravený podklad 
sa aplikuje ďalšia vrstva do 24 hodín. Prach alebo iné látky, ktoré 
znižujú priľnavosť, musia byť bez zvyšku odstránené. Zostatková 
vlhkosť podkladu nesmie byť väčšia ako 4% (hmotnostne). Ak sa 
očakáva z podkladu difúzia vodnej pary a alebo podklad vykazuje 
vysokú zásaditosť, použije sa ako základný náter KÖSTER VAP 
I® 2000.
Teplota v miestnosti musí byť počas spracovania minimálne + 3 
° C nad rosným bodom a 24 hodín po spracovaní (pozri tabuľku 
rosného bodu na adrese www.koester.eu).

Spracovanie
Komponenty by sa mali temperovať pri teplote od + 15 ° C do + 25 
° C. Oba komponenty KÖSTER EM-VS sa intenzívne zmiešajú až 
do dosiahnutia homogénnej konzistencie, aspoň 2 minúty. Použite 
pomalobežné miešadlo (pod 400 ot / min).
Pre dobré miešanie je vhodný mixér na živice KÖSTER Harzmi-
scher.
Aby sa zabránilo chybám pri zmiešaní, prelejte namiešanú zmes 
do tretej čistej nádoby a opäť premiešajte. Pri menšom množstve 
dávajte pozor na hmotnosť balenia.
KÖSTER EM-VS sa pomocou valca s krátkym vlasom aplikuje 
ihneď po namiešaní a to v dvoch fázach a do kríža (čerstvý do 
čerstvého). Na čerstvý povrch posypte farebné čipsy (ručne alebo 
s vhodným náradím). Farebné čipy KÖSTER presypte rovno-
merne v prebytku. Po vytvrdnutí povysávajte povrch od voľných 

čipsov. Môžete ich použiť v ďalšej aplikácii. Po 24 hodinách bude 
povrch KÖSTER EM-VS pretretý / prevalčekovaný s uzatváracím 
náterom, transparentnou živicou KÖSTER TS (spotreba cca 150 
g / m2).
Pri práci odporúčame nosiť podlahárske topánky na klincoch.
Ak je to nutné, prípadné poruchy vrchného laku je možné odstrániť 
po ďalších 24 hodinách s KÖSTER TS.

Spotreba
KÖSTER EM-VS: 
ca. 0,2 – 0,3 kg / m² na jeden náter (doporučujú sa dva nátery) 

KÖSTER Color-Chips: 
0,3 kg / m2 (prebytočný presyp sa môže znovu použiť)  

KÖSTER TS-transparent:  
ca. 0,15 kg / m² v  KÖSTER BTG System ca. 0,20 kg / m² ako 
tekutá pečatiaca izolačná vrstva (dve vrstvy).

Čistenie 
Náradie znečistené s KÖSTER EM-VS:  
bezprostredne po použití čistite s univerzálnym čističom KÖSTER. 
 
KÖSTER TS :  
ihneď po použití čistite s čističom KÖSTER PUR.

Balenie
KÖSTER EM-VS:  
8 kg kombibalenie (6,4 kg komp. A + 1,6 kg komp. B)  

KÖSTER Color-Chips 10 kg balenie  

KÖSTER TS-transparent:  
6 kg kombibalenie (4,0 kg komp. A + 2,0 kg komp. B) 1 kg kombi-
balenie (0,67 kg komp. A + 0,33 kg komp. B)

Skladovanie
Všetky komponenty systému sa skladujú pri teplotách -  +5 ° C a 
+25 ° C. V uzavretom obale môžete tovar skladovať približne 12 
mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia
Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice.

Citované technické listy:
KÖSTER EM-VS 
KÖSTER TS transparent 
KÖSTER Color-Chips 
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KÖSTER Universalreiniger 
KÖSTER PUR Reiniger 
KÖSTER Harzmischer 
KÖSTER Taupunkttabelle (tab. rosného bodu)

formácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné 
hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Inštalatér je zodpovedný za správne 
použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a  konečných  výsledkov  stavebného  procesu.  To  môže  vyžadovať  úpravy  odporúčaní  uvedených  v  štandardných  prípadoch.  
Špecifikácie  našich  zamestnancov  alebo  zástupcov,  ktoré  presahujú  špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie 
a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich 
efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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