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KÖSTER  Технічна карта/ Артикул 3.021 
Станом: 24.08.2010 

NB 1 Grau / NB 1 Сірий 
 
 

 

Мінеральна гідроізоляція проти дії води під тиском 
 

Властивості 
KOSTER NB 1 Сірий – це мінеральна ущільнююча 
суміш з проникаючою, кристалізуючою і 
замикаючою капіляри дією. NB 1 може 
використовуватись для гідроізоляції проти 
вологості грунту, води при нормальному і 
підвищеному тиску, водночас залишаючись 
паропроникною. Гідроізоляція, виконана за 
допомогою NB 1, відрізняється чудовою стійкістю 
до тиску, зносо- та хімічною стійкістю. 
KOSTER NB 1 Сірий слід наносити тільки на 
основи без росту тріщин. 
Додавши в воду для замісу Зв’язуючу емульсію 
SB Haftemulsion або, відповідно KOSTER NB 1 
Flex, ви підвищите можливості матеріалу 
утримувати воду і попереджати передчасне 
висихання суміші, у випадку несприятливих 
погодніх умов (жарка, суха погода). Використання 
емульсії  також надасть матеріалу пластичності. 
 
Технічні характеристики 
Густина свіжого розчину           1,85 кг/дм3 
Міцність на стиск (7 діб)                            20 H/мм2     
Міцність на стиск (28 діб)                          35 H/мм2      
Міцність на розтяг при згині (7 діб)       > 4,5 H/мм2 
Міцність на розтяг при згині (28 діб)     > 5,5 H/мм2  
Міцність на відрив                                  > 1,5 H/мм2 

Стійкість до дії води під тиском               до 13 бар 
(позитивним та негативним)       
Коефіціент опору дифузії водяної пари          60 
Живучість суміші                                         бл. 2 год. 
Стійкість до пішохідного руху           після бл. 2 діб. 
Повне навантаженнння                після бл. 2 тижнів 
 
Сфера застосування 
KOSTER NB 1 Сірий може використовуватись як 
при будівництві нової будівлі, так і при ремонті 
для горизонтальної і вертикальної гідроізоляції 
бетону, кладки, ванних кімнат, душових, нового 
фундаменту, резервуарів, станцій аерації, люків, 
резервуарів питної води і ін. 
 
Підготовка поверхні 
Мінеральна основа повинна бути міцна, чиста, без 
жирних плям. Перед застосуванням потрібно 
зволожити основу до матово-вологого стану. 
Сильно поглинаючі, пильні або засолені основи 

загрунтувати препаратом KOSTER Polysil TG 500 
(витрата бл. 0,15 кг /м2). 
 
Замішування 
KOSTER NB 1 розмішувати за допомогою 
мішалки на повільних обертах, шляхом досипання 
порошку у воду зачинення або відповідну 
полімерну суміш. На мішок 25 кг  слід додати: 

- 6 л води і 1-2 кг емульсії SB Haftemulsion, 
або 

- 1 каністра 8 кг KOSTER NB 1 Flex, або 
- 8 л води 

 
Застосування 
Матеріал наноситься щіткою або механічним 
способом, принаймні в два шари. Під час 
нанесення і на протязі 24 годин після завершення 
роботи, слід уникати високих температур, морозу 
та сильного вітру.  
 
Спеціальні сфери застосування 
Гідроізоляція у комбінації з бітумними 
матеріалами: 
При виконанні комбінованої гідроізоляції з суміші 
KOSTER NB 1 та бітумних матеріалів (Bikuthan 
1K, Bikuthan 2K, Deuxan 2K і КВЕ Flussigfolie), 
матеріал KOSTER NB 1 може бути нанесена 
безпосередньо на рівну кладку. Після висихання 
(прибл. через 24 год.) можна наносити бітумні 
гідроізоляційні матеріали. Такий порядок 
виконання гідроізоляції зменшує небезпеку 
утворення пухирців у бітумних матеріалах, 
нанесених на пористі поверхні та підвищує 
надійність ізоляції  на стику стіни з фундаментом. 
 
Гідроізоляція з негативного боку у випадку 
пенетрацї вологи: 
Запліснявілі неміцні шви слід видалити з 
наступним заповненням матеріалом KOSTER 
Spermortel Fix. Після бл. 2 год. Поверхню стіни 
слід заґрунтувати препаратом KOSTER Polysil TG 
500 (витрата бл. 0,12 кг /м2, при дуже пористих 
поверхнях  до 0,25 кг /м2). Після мін. 30 хв. 
Нанести перший шар розчину KOSTER NB 1 
(витрата бл. 1,5 кг /м2). Одразу ж напилити  Polysil 
TG 500, з метою зміцнення шару (витрата бл. 0,15 
кг /м2). В подальшому, після достатнього 
схоплення першого шару розчину KOSTER NB 1 
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(якщо він не руйнується при нанесенні наступного 
шару) наносити другий шар розчину KOSTER NB 
1 (витрата бл. 1,5 кг /м2). Кінцеве зміцнення шару 
можна виконати за допомогою напилення 
препарату Polysil TG 500 (витрата мін. 0,25 кг/м2). 
Для обидвох шарів слід замішувати KOSTER NB 1 
з чистою водою, без додавання емульсії KOSTER 
SB Haftemulsion чи рідини для замісу KOSTER NB 
1 Flex. 
 
Мінеральна система захисту бетону KOSTER 
NB 1 Plus 
Система KOSTER NB 1 Plus застосовується для 
захисту резервуарів очисних споруд від хімічної 
агресії та резервуарів води. Відповідно 
підготовану основу слід заґрунтувати методом 
напилення препаратом Polysil TG 500 (витрата бл. 
0,15 кг /м2). Після бл. 30 хв. на основу слід 
нанести перший шар матеріалу KOSTER NB 1 з 
додаванням до води зачинення 20 % емульсії SB 
Haftemulsion. Шар KOSTER NB 1 наноситься за 
допомогою щітки або методом напилення. Після 
легкого зв’язування, тобто після бл. 3-4 год, 
наноситься наступний шар шламу KOSTER NB 1 з 
додаванням емульсії SB Haftemulsion до води 
зачинення. Втрата KOSTER NB 1 - бл. 1,5 кг /м2, 
за 1 шар, емульсії SB Haftemulsion бл. 0,1 кг /м2 на 
1 шар KOSTER NB 1. На свіжий другий шар 
мінерального покриття напилюємо препарат 
Polysil TG 500 (витрата бл. 0,15 кг /м2). 
 
 Розхід 
 
Гідроізоляція з 
позитивного боку 

мін. 1,5 кг/м2 (1 шар) 
макс. 4,0 кг/м2 (2-3 
шари) 

Гідроізоляція з 
негативного боку 

бл. 3,0 кг/м2 (2 шари) 

Гідроізоляція в комбінації 
з бітумними матеріалами 

мін. 1,5 кг/м2 (1 шар) 

 
Очистка інструментарію 
Одразу після використання промити водою. 
 
Упаковка 
25 кг – паперовий мішок 
 
Зберігання 
Зберігати в сухих приміщеннях. В оригінальних 
закритиу упаковках термін придатності складає  
до 12 місяців. 
 
Безпека 
Застосовувати захисні рукавиці та окуляри 
 
 
 
 
 
 


