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EIGENSCHAPPEN
Hydraulisch reagerend poeder met capillair afdichtende 
stoffen ter afdichting tegen bodemvochtigheid en niet-
drukkend water of drukkend water (tot 5 m. waterdruk) aan 
de binnenzijde van bekkens. De afdichting is mechanisch 
sterk en goed bestand tegen chemische invloeden.
Door toevoeging van KÖSTER Haftemulsie ontstaat een 
plastische, smeuïge massa met een nog betere hechting. 
De waterdruk weerstand wordt verhoogd en te snelle 
uitdroging (verbranding) voorkomen. Ook de elasticiteit en 
de weerstand tegen agressieve stoffen worden verbeterd.
KÖSTER NB-Pasta is ook te gebruiken als voorafdichting 
van KÖSTER KBE Rubber/bitumenlaag, art.nr. 1.13. Door 
deze combinatie wordt een goed hechtende, poriënvrije 
dieptewerking bereikt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukvastheid:  25,6 N/mm2
Buig/Treksterkte:  6,2 N/mm2
Hechting:   1,1 N/mm2
Drukwaterdicht:  15 Bar
(positieve zijde)
WD getal:   -60
Verwerkingstijd:  2 uur
Belastbaar:  na ca. 2 dagen
Vol belastbaar:  na ca. 2 weken

TOEPASSING 
Ter afdichting van horizontale en verticale vlakken uit: 
beton, metselwerk of zand/cement.
Ten behoeve van: natte ruimten, kelders, 
drinkwaterbekkens, badkamers, silo's, e.d.

VERWERKING
De ondergrond moet schoon en vast zijn. De ondergrond 
natmaken. KÖSTER NB-Pasta met schoon leidingwater tot 
een smeuïge, kwastbare massa aanmaken 
(mengverhouding 10 kg. NB-pasta : 3-3,5 ltr. water = ca. 8 
ltr. water per zak à 25 kg.) Het is aan te bevelen om 20 % 
van het water te vervangen door Haftemulsie.
De dichtingspasta met een blokkwast of stevige borstel in 
minstens twee lagen opbrengen. Tussen de lagen moet 
een droogtijd liggen van minstens 3 maar ten hoogste 24 
uur.

Een verhoogde dieptewerking en een grotere vastheid van de 
afdichtingslaag kan verkregen worden door het oppervlak voor te 
strijken met KÖSTER Kelderdicht vloeistof. 
Bij de uitvoering van de combinatie afdichting KÖSTER NB-
Pasta en KÖSTER KBE Rubber/Bitumenlaag kan de NB-Pasta 
ook direct op het gave metselwerk gebracht worden. Na een 
droogtijd van tenminste 24 uur wordt de KBE Rubber/
Bitumenlaag aangebracht. 

VERBRUIK
- tegen grondvocht  minstens 2 kg/m2 (2 lagen)
- tegen niet-drukkend water minstens 3 kg/m2 (2 lagen)
- tegen drukkend water minstens 4 kg/m2 (3 lagen)

KLEUR
Wit of grijs.

VERPAKKING
25 kg. zakken

OPSLAG
Droog en in gesloten verpakking is het tot 6 maanden houdbaar

ADVIES
Afgedichte vlakken, die later gestukadoord of getegeld dienen te 
worden, moeten vooraf voorzien worden van een hecht- of 
aanbrandlaag in combinatie met KÖSTER Haftemulsie en/of 
spritslaag.
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Wij hebben geen controle over het correct en daarmee succesvol verwerken van onze producten. Wij garanderen derhalve slechts de kwaliteit van onze 
producten binnen het kader van onze handelsvoorwaarden, echter niet het succesvol verwerken daarvan. Dit blad met toelichtingen en verklaringen vervangt 
alle eerdere uitgaven.




