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Stand: 06.09.2019KÖSTER FS Primer 2K

Підсилювач адгезії для шовних герметиків KÖSTER Fugenspachtel FS-V і 
FS-H на сухих та вологих основах

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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J 139

EN 14188-4
Грунтовка на основі смоли для 
шовних герметиків  холодного 

нанесення
(Багатокомпонентна грунтовка)

Однорідність 
Густина
В'язкість 
Лугостійкість 
Поведінка 
випаровування
Точка займання

гомогенний
1,1 г/см3

400 м2/с ± 15%
лугостійкий 
1% (60 хв, ± 1%) 
1% (90 хв, ± 1%)
 > 160 °C

Властивості
KÖSTER FS-Primer 2K -швидкосохнучий, безбарвний, без розчинників, 
2-компонентний промотор (підсилювач) адгезії та затверджувач для 
бічних з'єднань, перед подальшою обробкою герметиками KÖSTER
 FS-H та FS-V. Праймер зв’язує пил і стійкий до омилення. Завдяки 
низькій в’язкості, проникає глибоко в основу і надає стабілізуючу та 
зміцнюючу дію.

Технічні дані 
Коефіцієнт змішування 
В'язкість
Щільність 
Час обробки 
Температура обробки 
Час висихання (без злипання) 
Повторне нанесення

2: 1 по вазі 
низька в'язкість

бл. 1,1 г / см ³ (при + 20 °C) 
бл. 12 хв. (при + 20 °C) 

від + 5 ° C до + 30 ° C 
приблизно через 3 години

через 30-180 хвилин

Сфери застосування
Підсилювач адгезії для шовних герметиків  на основі 
полісульфіду.
Основа
Основа повинна бути сухою, або вологою, але в жодному разі, на 
поверхні не повинно залишатися водної плівки. Без силікону та 
нестійких компонентів, масел та жирів. Для очистки застосовувати 
засоби для чищення на водній основі або на основі розчинників, що 
розчиняють бруд та жир, для очищення підкладки, при необхідності 
перегрітого пароструминного очищення, легкого шліфування або 
шорсткості піскоструминною обробкою.
Нанесення
Компоненти необхідно інтенсивно змішати до досягнення однорідної 
консистенції. Щоб уникнути помилок змішування, необхідне 
переливання в іншу посудину та повторне перемішування.

KÖSTER FS-Primer 2K наноситься пензликом, і розподіляється 
рівномірно і тонко.

Після очікування, приблизно 30 хвилин, нанесена плівка все ще 
повинна бути липкою, можна провести подальше нанесення KÖSTER 
Fugenspachtel FS-H та / або FS-V. 
Ємність необхідно повністю спорожнити.

Витрати
бл. 150 - 250 г / м2, що відповідає 10 - 20 г / п. м. шва

Очищення інструментів
Відразу після використання промити з KÖSTER 
Universal Cleaner.
Упакування/Форма поставки
 J 139 200 200 г комбіупаковка

Зберігання
Може зберігатися щонайменше 12 місяців у щільно закритих 
контейнерах при температурі від + 10 ° C до + 25 ° C.

Безпека
Одягніть захисні рукавички та окуляри. Забезпечити достатню 
вентиляцію.

Інше
Реакційноздатні смоли реагують на коливання температури зміною 
в’язкості або адгезії. Тому слід дотримуватися діапазону температур 
обробки. Час обробки та затвердіння залежать від температури. 
Залишкова кількість матеріалу може генерувати незначну кількість 
тепла. Тому контейнер завжди повинен бути повністю спорожнений. 
Не зберігайте відкриті контейнери в закритих приміщеннях.

Супутні продукти
KÖSTER Fugenspachtel FS-V schwarz            Art.-Nr. J 231 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H schwarz            Art.-Nr. J 232

Art.-Nr. W 219KÖSTER Kellerdicht-Verfahren 
KÖSTER Universalreiniger Art.-Nr. X 910 010
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Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні
версії недійсні..
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