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Köster Deuxan 2K Kelderbuitenafdichting

Referenties in alle sectoren van de bouw

Eigenschappen en toepassingen

Köster Deuxan is een haarscheur-overbruggende 
dikke 2 componenten oplosmiddelvrije rubber/
bitumen afdichtingsmassa met een uitstekende 
hechting op droge en lichtvochtige onder-
gronden.  Met 1 produkt wordt de constructie 
geprimerd, afgedicht en de isolatieplaten 
verlijmd. 

Door de unieke reactie van de vloeistof en de 
poedercomponent ontstaat er na korte tijd een 
taaiplastische afdichting.  Deuxan is drukwa-
terdicht en kan toegepast worden op beton, 
metselwerk, betonblokken, kalkzandsteen e.d.

Deuxan: voor een duurzame waterdichting van 
betonnen en gemetselde constructies.

1. De poeder en 
vloeistofcom-
ponent worden 
gemengd tot een 
homogene pasta.

2. De ondergrond 
met water-
verdunde 
Deuxan
primeren.

3. Met de spaan een 
gelijkmatige laag 
Deuxan aanbrengen.

Deuxan maakt ook 
gemetselde kelders 
waterdicht.

4. Deuxan kan 
ook uitstekend 
verspoten 
worden.

 5. U kunt ook 
isolatie verlijmen 
met Deuxan 2K.

De praktijk: Köster Deuxan in 5 stappen:

Voor de gedetailleerde verwerkingsvoorschriften verwijzen wij u naar ons technisch merkblad of 
vraag de Köster adviseur om een uitvoeringsplan!

Kelderbuitenafdichting met 10 jaar verzekerde garantie, aangebracht door een  
Köster applicateur. Vraag ons naar de voorwaarden.

ABN AMRO, Amsterdam Bavaria, Lieshout KNVB sportcentrum, Zeist Residentie Joli Bois, Brussel Trust, Dordrecht
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Aanvullende Köster afdichtingssystemen

Applicateurs in elke regio

Gratis bestekservice

Doorvoerdichtkit Injectieslang KSK zelfklevende folie

Duurzame plastische 
afdichtingsmassa voor de 
afdichting van leidingen en 
kabeldoorvoeringen.  Toepasbaar 
bij drukkend en niet drukkend 
water.

Deze gepatenteerde injectieslang 
kunt u inzetten daar waar u 
geen ruimte heeft om aan de 
buitenzijde af  te dichten.

Voor de afdichting van de 
bovenzijde van de kelder op 
het aansluitende gevelwerk 
of binnenspouwblad. Op 
breedtemaat leverbaar.

Trust, Dordrecht Rijksmuseum, Amsterdam TU, EindhovenArenA, Amsterdam Residentie Pancratius, Brussel



 

Waarop u kunt vertrouwen

Door ons goed uitgebouwde 
service- en bedrijfsnetwerk in de 
Benelux, Frankrijk en Europa en vele 
andere 

 
landen kunnen we u op korte  

termijn ter plaatse vakkundig  
advies geven, alsook een vlotte  
levering van afdichtingsproducten 
die uw gebouw duurzaam beschermen.

 
 

 

Algemeen Distributeur
voor de Benelux en Frankrijk:
Köster Afdichtingssystemen BV
Overveld 15
3848 BT Harderwijk - NL
Tél:  +31 341 46 70 90
Fax: +31 341 46 70 99
info@koster-afdichtingssystemen.nl
www.koster-afdichtingssystemen.nl
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