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Техническа карта J 139 200

Изд: 27.04.2021КЬОСТЕР FS Грунд 2К

Свързващ агент за КЬОСТЕР Изолациите за фуги FS–V и FS -Н за
сухи и влажни субстрати

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 18
J 139

EN 14188-4
Грунд на основата на смола

за студенополагащи се
изолации

(Мултикомпонентен грунд)
 Хомогенност хомогенен  
 Плътност 1,1 г/см3  
 Вискозитет 400 м2/s ± 15%  
 Алкална устойчивост устойчив на алкали  
 Поведение при изпаряване 1% (60 мин, ±1%)

1% (90 мин, ±1%)
 

 Точка на възпламеняване > 160 °C  

Характеристики
FS-Грундът 2К КЬОСТЕР представлява бързосъхнещ, прозрачен,
двукомпонентен свързващ агент, който не съдържа разтворители и
се използва като грунд преди полагането на Изолациите за фуги
FS-V и FS-Н КЬОСТЕР.

Технически характеристики
Вискозитет нисък
Специфично тегло прибл. 1.1 г/см³ (+ 20 °C)
Трайност на работния
разтвор           

прибл. 12 мин. (+ 20 °C)

Работна температура + 5 °C - + 30 °C
Полагане на следващ слой след 30 - 180 минути

Сфери на приложение
FS-Грундът 2К КЬОСТЕР е свързващ агент за полисулфидните
изолации за фуги.

Субстрат
Субстратът може да бъде сух или влажен, но без наличие на видим
воден филм върху повърхността. Субстратът да не съдържа
силикони, свободни частици, масла и мазнини.
Препоръчваме да се използва вода за почистване на субстратите
от замърсявания и мазнини или почистващи препарати на основата
на разтворители. Ако е необходимо, почистете с гореща пара, леко
изстържете субстрата или награпете с пясъкоструен апарат. 

Начин на приложение
Разбъркайте интензивно двата компонента докато достигнете
хомогенна консистенция. Нанасяйте FS Грунда 2К КЬОСТЕР
равномерно с четка на тънък слой.
След минимално време за втвърдяване около 30 мин. и докато
грундът все още лепне, нанесете Изолациите за фуги FS-V и FS-Н
КЬОСТЕР. Нанесете ги възможно най-скоро, за да предотвратите
попадането на прах или твърди частици. Напълно изпразнете
материала от смесителния съд.

Разходна норма
прибл. 10-20 г/м
или прибл. 20 г / за метър фуга. Разходът варира в зависимост от
релефа и порьозността на субстрата и ширината на фугата. 

Почистване
Почиствайте инструментите с Универсален почистващ препарат
КЬОСТЕР веднага след употреба.

Опаковка
J 139 200 200 г комплект

Съхранение
Съхранявайте материала при температури между + 10°С и +25°С.
В оригинални запечатани опаковки материалът може да бъде
съхраняван прибл. 12 месеца.

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици, устойчиви на разтворители по
време на работа. Работете само в добре вентилирани помещения. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР Изолация за фуги FS-V
Черна

Арт. N J 231

КЬОСТЕР Изолация за фуги FS-H
Черна

Арт. N J 232

КЬОСТЕР KD Система Арт. N W 219
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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- Internet: www.koster-bg.com

КЬОСТЕР FS Грунд 2К 1/1

http://www.tcpdf.org

