
For umiddelbar tetting
av rør- og
kabelgjennomføringer 

Også som standard 310 ml
patron tilgjengelig 

KÖSTER KB-Flex 200 er tilgjengelig i to ulike
pakningsstørrelser:    
 
• 310 ml / 500 g standard patron   

(6 stk eller 12 stk / boks)   
 

• 530 ml / 850 g patron som skal brukes   
med en spesiell fugepistolen fra    
KÖSTER program (20 stk / kartong)

    KÖSTER
    KB-FLEX 200

  Tetningssystemer

KONTAKT

KÖSTER BAUCHEMIE AG 
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu

 Tetningssystemer

Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N-3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no



      5. ... enkel, praktisk ...                  6. ... og permanent
     forseglet.  
  

KÖSTER KB-Flex 200 er en innovativ tetning sys-
tem for behandling for kabel- og
rørgjennomføringer. Den kan brukes for vann-
tetting mot jordfuktighet og vann under trykk. 
KÖSTER KB-Flex 200 er en enkelt komponent 
tettemasse og derfor veldig lett å forarbeide-th. 
Det gir en sikker tetning selv ved svært forskjellige 
materialer. 

Tetting pasta er ikke krymper, ikke tørke ut
og forblir holdbar myk. På grunn av denne
egenskapen kan også kabler , om nødvendig, de-
retter innføres uten behov for å fjerne tetningen 
helt. 

KÖSTER KB-Flex 200 er damp og vanntett.

       
EGENSKAPER

      3. ...med KÖSTER   4.  ... umiddelbart...
      KB-Flex 200...

PROSESSERING

KÖSTER KB-Flex 200 gir tilgang til alle
mineralbyggematerialer, for eksempel, Betong,
murverk, mørtel og puss brukes. Den kobles til
den med keramikk og plast slik som PVC,
polyetylen og polypropylen. Underlaget kan
være tørt, fuktig eller våt. Må han være fast, fri
for fett, tjære og olje og løst smuss eller annet
rusk. Vennligst les produktdatablad.

Fordelene med et blikk:

• ett komponent produkt:
  krever at ingen blanding
• meget enkel prosessering 
  direkte fra patronen
• slitesterk myk tetningsmasse: 
  ikke tørker ut
• meget god vedheft til: 
  tørre og våte overflater
• Vedheft til et rekke forskjellige materialer: 
  f.eks. plast, keramikk, mur, betong, tre,  
  metall, glass, osv

   1.   En lekk ...               2. ...kabelinnføring...


