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- Priemyselná klasifikácia "Bikuthan" registrovaná v nemeckom patentovom úrade, K 51 945
- Všeob. certifikát stavebného inšpektorátu P-DD 4103/01/2011 (skúška, Drážďany)

Dvojzložková polymér-modifikovaná asfaltová hrubovrstvová stierka
s polystyrénovým ľahkým plnivom na hydroizoláciu stavebných
konštrukcií podľa DIN 18533
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EN 15814:2012
Polymérom modifikovaná
bituménová hrubá stierka

(PMB)
na hydroizoláciu spodných

stavieb
 Vodotesnosť  trieda W2A  
 Schopnosť preklenúť trhliny trieda CB2  
 Odolnosť vode nesfarbí kontaktnú vodu /

neseparuje výstužnú tkaninu
 

 Vlastnosti ohýbania pri nízkych
teplotách

bez trhlín  

 Stabilita pri vysokých teplotách žiadne zmeny  
 Reakcia na oheń trieda E  
 Pevnosť v tlaku trieda C2A  
 Vodotesnosť a reakcia na oheň vyhovuje  

Vlastnosti
KÖSTER Bikuthan 2C je dvojzložková bezrozpúšťadlová polymérom
modifikovaná bitúmenová stierka s vysokou priľnavosťou k suchým a
mierne vlhkým podkladom. Materiál bol testovaný a úradne schválený
stavebnými orgánmi podľa DIN 18533 pre triedu zaťaženia vodou
W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E.
Už krátko po aplikácii je materiál odolný voči dažďu. Prísady
polystyrénu zaisťujú jednoduchú aplikáciu.

Technické údaje
Materiálová báza Polystyrén a polymer modifikovaná

bitúmenova emulsia / reaktívny
prášok

Hustota namiešanej zmesi 0.72 g / cm³
Odolnosť voči vode vodotesná podľa DIN 52123

tlakový test štrbinou
Požiarne zatriedenie E
Doba vytvrdzovania (závisí od
hrúbky vrstvy, podkladu, teploty a
vlhkosti)

2 a viac dní

Čas miešania min. 3 minúty
Spracovateľnosť cca. 90 min.
Teplota pri aplikácii min. + 5 °C
Teplota podkladu + 5 °C do + 30 °C

Oblasti použitia
KÖSTER Bikuthan 2C je bezpečná a dlhotrvajúca vonkajšia
hydroizolácia podzemných stien, základov, základových dosiek v
sklone, na hydroizoláciu balkónov a terás nad neobývanými priestormi
a na hydroizoláciu miestností s parou a vlhkosťou.

KÖSTER Bikuthan 2C spĺňa normu DIN 18533; Hydroizolácia proti
zemnej vlhkosti, presakovej, netlakovej a tlakovej vode podzemných
konštrukcií a mokrých priestoroch.
Pretože aplikácia hydroizolácie sa vykonáva v závislosti od podmienok
zaťaženia, musia byť podmienky zaťaženia pred aplikáciou určené
projektantom.
KÖSTER Bikuthan 2C je tiež vhodný na hydroizoláciu pod potery a na
lepenie izolačných a drenážnych dosiek.
Autoritatívne podľa DIN 18533: 2017-07:
W1-E: Zemná vlhkosť a voda bez hydrostatického tlaku
W2-E: Voda s hydrostatickým tlakom
W3-E: Voda bez hydrostatického tlaku na stropoch pokrytých zemou
W4-E: Zadržaná voda a zemná vlhkosť na stenách, ako aj kapilárna
voda vo vnútri a pod stenami
Vyhotovenie hydroizolácie musí byť vykonané v súlade s podmienkami
zaťaženia podľa DIN 18533, časť 1, oddiel 5. Podmienka zaťaženia
(trieda vystavenia vplyvu vody) musí byť pred aplikáciou určená
projektantom. 

Podklad
Podklad musí byť suchý alebo mierne vlhký, nenamŕzavý, bez zbytkov
dechtu a mastnôt a bez voľných častíc. Odstráňte zvyšky malty,
vyrovnajte veľké nerovnosti podkladu, na spoji stena/podlaha vytvorte
fabión. Minerálne podklady napenetrujte postrekom s Koster Polysil TG
500 (cca 100 -. 130 g/m2). Pri veľmi savých podkladoch až 250 g/m².
Polystyrénové podklady sa nepenetrujú.
Nerovnosti povrchu do 5 mm sa vyplnia s Bikuthan-om 2C. Takto
upravený povrch nechajte vyschnúť, aby nedošlo k poruchám na vrstve
izolačnej stierky.
Ak sú nerovnosti v podklade väčšie ako 5 mm, vyplňte ich opravnou
maltou Koster Repair Mortar, pričom pridáte do zámesovej vody 20%
emulzie Koster SB Bonding.
Fabióny
Zaoblenie fabiónov (s R= 4 - 6 cm) urobte s opravnou maltou KÖSTER
Repair Mortar, do zámesovej vody pridajte 20% KÖSTER SB Bonding
Emulsion. Spotreba takto pripravenej malty je na 1 bm: cca 2,5 kg.
Fabióny vytvorte 24 hod. pred aplikáciou Koster Bikuthan 2C, čím je
zabezpečená vodotesnosť.
Počas výstavby môže mať voda pôsobiaca zospodu škodlivý vplyv na
vodotesnú vrstvu. Ak nie je možné udržiavať vodu mimo konštrukcie,
môže sa urobiť medzivrstva z MDS (napr. KÖSTER NB Elastic gray
alebo KÖSTER NB 1 šedá).
Teplota povrchu počas nanášania musí byť aspoň 3 ºC nad rosným
bodom okolitého vzduchu.

Aplikácia
Pre použitie produktu Koster Bikuthan 2C sú zaväzné všeobecné
princípy uvedené v DIN 18195 a údaje uvedené v platných technických
listoch.
Pridajte práškovú zložku k tekutej zložke a miešajte s pomalobežným
miešadlom až pokiaľ sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek

Informácie 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. Realizátor 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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Použiteľnosť KÖSTER Bikuthan 2C závisí od podmienok vodného
režimu a zaťaženia:
DIN 18195 časť 4 (zemná vlhkosť a priesaková voda)
Dvojvrstvová aplikácia systémom čerstvá do čerstvého. V mieste
fabiónov, rohov a detailoch vložte výstužnú sklotextilnú mriežku
KÖSTER Glass Fiber Mesh.
DIN 18195, časť 5 (beztlaková voda)
Aplikácia je vo dvoch vrstvách. Prvá vrstva musí byť úplne suchá pred
aplikáciou druhej vrstvy. Vložte vystužujúcu sklotextilnú mriežku
KÖSTER Glass Fiber Mesh na mieste fabiónov, rohov, detailoch a tiež
po celej podlahe.
DIN 18195 diel 6 (priesak)
Aplikácia je vo dvoch vrstvách. Prvá vrstva musí byť úplne suchá pred
aplikáciou druhej vrstvy. Do patričných miest vložte sklotextilnú
mriežku.
Koster Bikuthan 2C sa vždy nanáša v dvoch vrstvách pomocou
ozubenej stierky plastovým alebo oceľovým hladítkom. Vyrovnávajúce
zaškrabané vrstvy sa nepovažujú za vodotesnú vrstvu. Vodotesné
vrstvy musia nanesené rovnomerne a v požadovanej hrúbke. Skutočná
hrúbka vrstvy nesmie byť nikdy nižšia ako požadovaná minimálna
hrúbka vrstvy a nie viac ako 100% doporučenej hrúbky. Hydroizolačná
vrstva v interiéri musí byť vytiahnutá na stenu minimálne 10 cm nad
podlahu. Na vonkajšej strane musí izolácia presahovať stávajúcu
izoláciu o 15 cm. Doba pracovateľnosti je cca. 90 minút pri teplote +20
°C. Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C. Až do úplného vytvrdnutia
nevystavujte materiál mrazu, dažďu, vode alebo priamemu slnečnému
žiareniu.
Minimálna hrúbka vytvrdnutej vrstvy je:
Podľa DIN 18195, časť 4 (zemná vlhkosť a presaková voda): 3 mm
Podľa DIN 18195 časť 5 (netlaková voda): 3 mm
Podľa DIN 18195, časť 6 (zadržaná voda): 4 mm
Vložte sklotextilnú mriežku KÖSTER Glass Fiber Mesh do rohov,
fabiónov a všetkých rizikových oblastí, kde hrozí prasknutie.
Pre dilatačné škáry použite tesniace pásy KÖSTER Joint Tape 20 /
KÖSTER Joint Tape 30. Pásky sú nalepené do tekutej stierkovej
hmoty a následne prekryté hrubšou vrstvou tesniacej hmoty.
Hydroizolácia musí vytvrdnúť (po dobu ca 24 hodín zabráňte styku s
vodou, závisí to od poveternostných pomerov).
Prestupy pre potrubia a káble
Aplikujte tesniacu hmotu okolo prestupu vo forme fabiónu a vložte do
nej sklotextilnú výstužnú mriežku. Pre izoláciu pretupov môžete použiť
tesniacu pastu Koster KB Flex.
Ochranná a drenážna vrstva
Izolačná stierka musí byť chránená pred zásypom a mechanickým
poškodením. Doporučujeme použiť systém KÖSTER Protection and
Drainage Sheet 3-400.
V prípade vodorovnej izolácie na podlahových plochách vložte medzi
dve vrstvy sklotextilnú mriežku Koster Glass Fiber Mesh. Pred
pokládkou poteru položte dve klzné vrstvy z polyetylénových
fólií. Nasledujúci poter musí mať hrúbku najmenej 50 mm.

Spotreba
cca. 4 - 6 l/m2
Pokiaľ ide o vodotesnosť, musí sa dodržať DIN 18533. (zvážte
poznámky o pridaní hrúbky vrstvy v časti "Aplikácia")

Trieda zaťaženia vodou DLT WLT Spotreba
podľa  DIN 18533, Tab. 1 [mm] [mm] [kg / m²]

W1-E 3.0 4.0 min. 4.0
W2.1-E 4.0 6.0 min. 6.0
W2.2-E* 4.0 6.0 min. 6.0
W3-E 4.0 6.0 min. 6.0

W4-E 3.0 4.0min . 4.0

*: W2.2-E nie je určený pre PMBC, hodnoty spotreby založené na
hodnotách normy!
Definícia pojmov pre tabuľku spotreby:
W1-E: Zemná vlhkosť a voda bez hydrostatického tlaku
W2.1-E: Voda s hydrostatickým tlakom. (hĺbka ≤ 3 m)
W3-E: Voda bez hydrostatického tlaku na stropoch pokrytých zemou
W4-E: Zadržaná voda a zemná vlhkosť v oblasti stien, ako aj kapilárna
voda vo vnútri a pod stenami
DLT: hrúbka vrstvy v suchom stave
WLT: hrúbka mokrej vrstvy

Ak sa používa ako doskové lepidlo, platí táto spotreba: - celoplošné
lepenie: najmenej 4,0 kg / m

Čistenie
Náradie vyčistite vodou. Vytvrdnutý materiál vyčistite z náradia
mechanicky s použitím univerzálneho čističa KÖSTER Universal
Cleaner.

Balenie
W 250 028 28 l hobok; tekutá zložka 25 l;

prášková 3,75 kg
W 250 504 1 pallet = 18 x 28l bucket

Skladovanie
Materiál uchovávajte na suchom chladnom mieste a bez mrazu. V
pôvodne uzavretých nádobách je možné skladovať minimálne 6
mesiacov.

Bezpečnosť
Prášková zložka obsahuje cement. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri
práci s materiálom je dôležité používať osobné ochranné prostriedky
(rukavice a ochranné okuliare). Pri postreku je tiež potrebná ochrana
dýchania (filter častíc P2). Pri inštalácii materiálu dodržujte všetky
príslušné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER KB-Pox Adhesive Čís. výr. J 120 005
KÖSTER Joint Tape 20 Čís. výr. J 820 020
KÖSTER Joint Tape 30 Čís. výr. J 830 020
KÖSTER Polysil TG 500 Čís. výr. M 111
KÖSTER NB 1 Grey Čís. výr. W 221 025
KÖSTER Bikuthan1C Čís. výr. W 251
KÖSTER Glass Fiber Mesh Čís. výr. W 411
KÖSTER Repair Mortar Čís. výr. W 530 025
KÖSTER SB Bonding Emulsion Čís. výr. W 710
KÖSTER Protection and Drainage Sheet
3-400

Čís. výr. W 901 030

KÖSTER Peristaltic Pump Čís. výr. W 978 001
KÖSTER Universal Cleaner Čís. výr. X 910 010
KÖSTER Drill Stirrer Čís. výr. X 911 001
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