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KÖSTER NB 4000 
 

Technical Data Sheet W 236 025 

Issued: 2020-10-20 

- General construction. Test certificate, PZ no. P-1202/730/20 MPA BS from May 27, 2020; Mineral sealing slurries for building waterproofing acc. the administrative regulation Techn. Baubest. Serial No. C 3.26 
- General construction Test certificate, PZ no. P-1202/908/20 MPA BS of October 7, 2020; flexible polymer-modified thick film coating (FPD) for building waterproofing acc. the administrative regulation Techn. Baubest. 
Serial No.C 3.26 
- MPA test report (1202/543 / 20b) - Pan from April 22nd, 2020 Test according to testing principles for mineral waterproofing slurries and flexible polymer-modified thick film coatings (PG-MDS / FPD) 
- MPA test report (1202/543 / 20c) - Pan from April 22, 2020 Crack bridging at normal and low temperatures according to DIN EN 14891: 2012-07 
- Test report Dr. Joachim Kemski, No. 2019121601d, tight against radon with a dry film thickness of 3 mm 

 

Dviejų komponentų, įtrūkimus padengianti, storasluoksnė 
hidroizoliacija. Greitas džiūvimas 

 
 

Dengiama voleliu, teptuku, metaline glaistykle arba purškimu 
Dengiama ant sauso arba lengvai drėgno paviršiaus 
Galima tinkuoti arba tiesiog uždažyti 
Įtrūkimų padengimas net iki 3.5 mm 
Šiltinimo plokštes galima montuoti po 4 valandų 
Atspari sleginiam vandeniui po  24 valandų 
 UV atsparumas 
Galima naudoti kaip klijus  
Hidroizoliacija po plytelėmis 
 Pralaidūs vandens garams 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savybės 
KÖSTER NB 4000“ yra greitai džiūstanti daugiafunkcinė polimerais 
modifikuota mineralinė hidroizoliacija, skirta naudoti tiek viduje ir 
išorėje. Šis specialus produktas sujungia polimerais modifikuoto 
bitumo (PMBC) ir lanksčios mineralinės hidroizoliacijos savybes ir 
privalumus. 
Netrukus po panaudojimo (po 2 val) Koster NB 400 yra atspari lietui, 
o po 24 valandų gali būti veikiama slėginio vandens. Puikiai padengia 
pagrindo įtrūkimus. 
KÖSTER NB 4000 yra be bitumo, stabilus UV ir gali būti naudojamas 
klijai izoliacinėms medžiagoms (putplasčiui ir kitoms). 
Ši hidroizoliacija gali būti tepama ant šiek tiek drėgnų pagrindų. 
Galima uždažyti.  
KÖSTER NB 4000 galima maišyti su džiovintu kvarciniu smėliu, kad 
vienu metu išlyginti pagrindą ir jį hidroizoliuoti. 
 

 
Privalumai: 

Bituminis be tirpiklinis produktas 
Darbinė temperatūra nuo  + 2 °C 
Greitas džiūvimas ir apsauga nuo lietaus po 2h 
Galima dengti ant senų bituminių ir mineralinių hidroizoliacijų 

 

Techninės savybės 
Spalva                                                                                tamsiai pilka 
Kietųjų mežiagų kiekis                   apie 90 % 
Tankis (+ 20 °C) 1.1 g / cm³ 
Darbinė temperatūra + 2 °C iki + 30 °C 
Apdirbimo laikas         iki 45 min. 
Atspari lietui     po 2 valandų 
Šiltino medžiagos klijuojamos     po 4 valandų 
Pilnas išdžiūvimas apie 16 valandų 
Radono dujų atsparumas                  3 mm DFT 
Atsparumas vandens spaudimui          po 24 val  (10 m vandens stulpas) 
  
 Įtrūkimų padengimas (užpildymas): 
PG-FDP (24 hs., + 4 °C) > 2.0 mm at 4.0 mm DFT 
PG-MDS (24 hrs.) > 0.4 mm at 3.2 mm DFT 
DIN EN 14891 (Std. climate) > 3.5 mm at 2.0 mm DFT 
DIN EN 14891 (- 5 °C) > 1.7 mm at 2.2 mm DFT 

 
Panaudojimo sritys 

Vidaus ir išorės hidroizoliacija 
Daugiafukcinė hidroizoliacija  pasta tų  res taurac i ja i r remontui  
Senų bituminių ir mineralinių hidroizoliacijų remontui ir restauracijai 
Patalpose, kur reikalingas greitas džiūvimas prie žemų 
temperatūrų 2 ° C  
Hidroizoliacija po plytelėmis, kur reikalinga W4-E klasė 
Horizontali hidroizoliacija po plytų siena (DPC sistema) 
Kaip klijai, apšiltinimo medžiagų klijavimui 
Išlyginamasis mišinys ir hidroizoliacija (maišoma su kvarciniu 
smeliu) nelygių paviršių hidrizoliavimui ir išlyginimui 
 

 
Pagrindas 
Pagrindas turi būti sausas arba lengvai drėgnas.Tepalai, aliejai, seni 
dažai turi būti pašalinti.
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 KÖSTER BAUCHEMIE AG 
 Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 
 20 
 W 236 
 EN 14891 CM O1 

0761 Liquid applied waterproof 
 cementitious product with 
 improved crack bridging 
 capabilities at low temperatures 
 for use under tiles and flagging 
 for interior and exterior use 
 (adhered with materials classed 
 C2 according to EN 12004) 

Sukibimo stipris ≥ 0.5 N/mm² 
Sukibimo stirpis  
(po sąlyčio su vandeniu)                  ≥ 0.5 N/mm²  
 
Sukibimo stipris (kaitinant)             ≥ 0.5 N/mm²  
Sukibimas stipris  
(užšalant / atitirpstant)                     ≥ 0.5 N/mm²  
Sukibimo stipris  
(po sąlyčio su kalkėtu vandeniu)     ≥ 0.5 N/mm²  
Atsparumas vandens slėgiui ≤ 20g  
trūkimų sandarinimas  
(normaliomis salygomis) ≥ 0.75 mm  
Įtrūkimų sandarinimass prie  - 5 °C   ≥ 0.75 mm 
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Minkšti (pvz., Akytojo betono), stipriai druskos užteršti ir stipriai 
įgeriantys pagrindai turi būti gruntuojami KÖSTER Polysil TG 500 
(išeiga 100 - 130 g / m², stipriai įgeriantiem pagrindams iki 250 g / 
m²). Netektys ar ištrupėjimai turi būti užtaisyti su KÖSTER NB 4000 
maišant su kvarciniu smėliu. 

 
Pažeistas betonas ar tinkas, atsiradę įtrūkimai didesni nei 5 mm  yra 
užtaisomi su KÖSTER WP Mortar  arba KÖSTER NB 4000 sumaišytu su 
kvarciniu smėliu. Duobutės ir nedideli įtrūkimai iki 5 mm, yra užtaisomi 
KÖSTER NB 4000 gryna medžiaga. 

 
KÖSTER NB 4000 yra maišomas su kvarciniu smėliu (01/03) 
santykiu  2:1 

 
Panaudojimas 
Maišymas 
Skystą komponentą išpilkite į kibirą ar  maišymo indą, kuris yra 
pakankamai didelis, kad tilptų skystis (konponentas A) ir milteliai 
(komponentas B). Į skystą komponentą dalimis įpilkite miltelių 
(komponento B), nuolat maišykite suelektriniu maišytuvu. Maišykite 
abu komponentus, kol bus pasiekta vienalytė konsistencija, panaši į 
pastą, be gumulėlių. Minimalus maišymo laikas yra 3 minutės 
. 

 
Technologija 

  KÖSTER NB 4000 tepamas dviem sluoksniais mentele arba 
purškiamas KÖSTER peristaltiniu siurbliu, maks. žarnos ilgis 10 m. 
Antrasis sluoksnis turi būti padengtas kaip įmanoma greičiau, 
nepažeidžiant pirmojo sluoksnio. Sluoksniuose neturi būti defektų ar 
įtrūkimų. Faktinis sauso sluoksnio storis neturi būti mažesnis už 
rekomenduojamą mažiausią ir neturi viršyti daugiau kaip 100%.  

 
Vietose, kuriose gali įtrūkti, į pirmąjį šviežią sluoksnį turėtų būti įdėta 
KÖSTER GLASS FIBER  MESH stiklo pluošto tinklelis. Atliekant 
sienų ir pamatų hidroizoliaciją, rekomenduoti Koster NB 4000 užleisti 
bent 10 cm atstumu aukščiau nuo grindų lygio ar pamato.  

  Saugokti šviežią dangą nuo lietaus ir šalčio, vandens poveikio ir 
stiprių saulės spindulių, tol kol danga visiškai sukietės.  

  KÖSTER NB 4000 hidroizoliacija buvo specialiai sukurta naudoti 
vėsesniam, drėgnam orui, greitam kietėjimui ir  atsparumui lietui. 
Esant sausam, saulėtam, vėjuotam ir šiltam klimatui, ant paviršiaus 
gali greitai susidaryti plėvelė.  

  Nepilkite vandens. Jei norima ilgesnio naudojimo laiko, pavyzdžiui, 
dirbant šiltomis ar saulėtomis klimato sąlygomis, KÖSTER gali  
suteikti lėtinimo agentą. Prieš užpildydami, užtikrinkite mechaninę 
apsaugą (pavyzdžiui, „KÖSTER SD“ apsaugos ir drenažo lapas). 
 

 
Sąnaudos / Išeiga 
 2.4 – 4.8 kg/m² 

 
Vartojimo lentelių paaiškinimas 
W1-E: Gruntinis  vanduo pagal DIN 18533: 2017-07 
W2.1-E: Vidutinio slėgio vanduo (panardinimo gylis  ≤ 3 m) pagal DIN 
18533: 2017-07 
W2-B: Rezervuarų hidroizoliacijapagal DIN 18535: 2017-07 (iki ≤ 10 
m aukščio) 
W3-E: Be slėginis vanduo, kuris kaupiasi ant paviršiaus (lašelių 
susidarymas) pagal DIN 18533: 2017-07 
W4-E: Trykštant is  kapi l iar in is  vanduo 

Pagal  DIN 18533: 2017-07                                  
DFT: sauso storio sluoksnis 
WFT:šlapio storio sluoksnis 

 
Naudojant kaip elastingą hidroizoliaciją  (FPD): 
Vandens poveikis pagal klasę DFT WFT      Išeiga 

NS [mm] [mm] [kg / m²] 
W1-E 3.0 3.2 ca. 3.6 
W2.1-E 4.0 4.2 ca. 4.8 
W2-B 4.0 4.2 ca. 4.8 
W3-E 3.0 3.2 ca. 3.6 
W4-E 2.0 2.1 ca. 2.4 

 
Sąnaudos pagal DIN 18533. The Flexible Waterproofing Slurry (FPD) 
is not yet part of the standard. The information in the leaflet of the 
Deutsche Bauchemie "Guideline for the Design and Execution of 
Waterproofing for Earth-Touched Components with Flexible 
Polymer-Modified Thick Coatings (FPD)" applies when published. 

 
 

Naudojant kaip bituminę hidroizoliaciją (PMBC): 
Vandens poveikis pagal klasę  DFT WFT       Išeiga 
                                                             [mm]      [mm]  [kg / m²] 
W1-E 3.0 3.2 ca. 3.6 
W2.1-E 4.0 4.2 ca. 4.8 
W3-E 4.0 4.2 ca. 4.8 
W4-E 3.0 3.2 ca. 3.6 
Išeigos pagal DIN 18533. 

 
 
 

Naudojant pagal gamintojo rekomendacijas MDS: 
Vandens poveikis pagal klasę  TSD NSD        šeiga    

[mm] [mm]  [kg / m²] 
W1-E 2.0 2.1 2.4 
W2.1-E 2.5 2.7 3.1 
W3-E 2.5 2.7 3.1 
W4-E 2.0 2.1 2.4 

Sąnaudos pagal    DIN 18533.  

Kitos sąnaudos: 
- Naudojama kaip klijai apšiltinimo medžagoms   3.0 kg / m² 
- Naudojamas kaip glaistas užpildytas kvarciniu smėliu nuo  0.8 kg / m² 
- 3 kg / m 
 

 
 
 

Valymas 
Panaudotus įrankius iškarto plauti vandeniu. 

 
Pakuotė 
W 236 025 25 kg pakuotė;  
                              2 x 7.2 kg milteliai komponentas B 

2 x 5.3 kg  skystis komponentas A 
 

Sandėliavimas 
Saugoti produktą nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. Laikymo 
temperatūra nuo + 10°C iki + 25 °C temperatūroje. 
S a n d ė l i a v i m o  t e r m i n a s  o r i g i n a l i o j e ,  n e p r a d a r y t o j e  
p a k u o t ė j e  i k i  9  m ė n e s i ų .  
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Saugumas 
Dėvėti apsaugines pirštines ir akinius. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Papildoma informacija 
• Džiūstant produkto spalbva kinta nuo žalios į tamisiai  pilkosed). 
• Žalia spalva rodo, kad produktas yra naujas (“šviežias”) ir nepriekiaštingas 
• Nenaudoti produkto esant žemesnei nei +2 °C ir aukštesnei nei 

+30°C. 
• Nenauadoti produkto, jei per ateinančias 2 valandas numatomas 

lietus ar sniegas 
• Santykinė drėgmė neturi viršyti 95%, nes tai gali įtakoti džiūvimo 

procesą. 
• Nenaudoti produkto ant tiesioginių saulės spindulių ir esant aukštesnei 

nei +30 °C. 
• KÖSTER NB 4000 netinkamas naudoti kaip galutinis sluoksnis, 

patalpose, kur yra judėjimo intensyvumas. Koster NB 4000 neturi būti 
lyginama su epoksidinę grindų danga. 

• Atsiradę įtrūkimai dėl pagrindo judėjimo, nėra priimti (pretenzijos dėl medžiagos nepiimami). 

 

Produktai, kuriuos galima naudoti kartu: 
Quartz Sand 0.06 - 0.36 mm Prod. code CT 483 
KÖSTER Polysil TG 500 Prod. code M 111 
KÖSTER Glass Fiber Mesh Prod. code W 411 
KÖSTER WP Mortar Prod. code W 534 025 
KÖSTER SD Protection and Drainage 
Sheet 3-400 

Prod. code W 901 030 

KÖSTER Peristaltic Pump Prod. code W 978 001 
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