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Технічна карта   J 232
Станом на: 21.07.2017KÖSTER Fugenspachtel FS-H schwarz

Доповідь про випробування P 10901, KIWA Polymerinstitut, Quellenstr. 3, 65139 Flörsheim Wicker, "Зовнішній моніторинг системи ущільнювачів швів KÖSTER Fugenspachtel FS із затискачем FISCHER FÖSERER FS за 
вимогою ZTV-ING Fug-StB 01

-Викл. Свідоцтво про іспит, AMPA, Ганновер - стійкість до дизельного палива

Саморівнюючий, еластичний, 2-компонентний полісульфідний герметик 
для заповнення горизонтальних швів

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

17
J 232

EN 14188-2 schwarz KÖSTER 
Fugenspachtel FS-H 

Холодні шви на дорогах, 
мостах,

паркінгах та ін.

Еластичність

Адгезія 

Водонепроникність

Стійкість до  деформації

Модуль 100% розтягу 
 при 23°C ≥ 0,15 MPA
при -20°C ≤ 0,6 MPA
відсутність ушкоджень
при -20 ° C ≤ 0,6 МПа
Модуль розтягнення при 100% 
подовженні: при 23 ° C ≥ 0,15 МПа
при -20 ° C ≤ 0,6 МПа
відсутність ушкоджень при -20 ° C 
≤ 0,6 МПа пружність ≥ 70%
Втрата обсягу ≤ 5%

ПротестованоВодонепроникність 
(довговічність ) під впливом 
агресивних хімічних речовин 
Довговічність всіх необхідних 
властивостей ,  старіння

Модифікація модуля 
розтягування при 100% 
подовженні ≤ +/- 20%
Протестовано

Властивості:
Еластичний герметик на основі полісульфіду, згідно DIN 18540, для 
герметизації швів на горизонтальних поверхнях. Після затвердіння, 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H утворює еластичне гумове ущільнення з 
високою стійкістю до механічних ушкоджень, високою стійкістю до 
води, морської води, сольових розчинів, бензину та мінеральних 
масел, гниття та стійкості до старіння.

Технічні дані
Колір 
Співвідношення змішування
Життєздатність

Час затвердівання

Консистенція
Питома вага
Твердість по Шору А 
Допусимі навантаження 
Деформація
Температура нанесення, макс. 
Нахил рівня поверхні при 
нанесенні

чорний
100 : 10 GT (A : B)

бл. 2 годин (+ 20 °C, 50 % відн. 
вологості повітря)

бл. 24 годин (+ 20 °C, 50 % відн. 
вологості повітря)

рідка, самовирівнювальна
бл. 1,65 кг / л

бл. 15
> 80 %

бл. 35 %
+ 5 °C до + 40 °C

2 %

Застосування
Постійно еластичне ущільнення горизонтальних швів у цивільному 
будівництві, ущільнення тріщин у фундаментній поверхні, 
герметизація будівельних фундаментів, стиків у очисних спорудах, 
гаражах, тунелях тощо.
Основа
Крайові з'єднання (краї тріщини чи шва) повинні бути чистими, 
сухими, твердими, вільними від жиру та пилу. Абсорбуючі основи 
двічі прогрунтувати за допомогою KÖSTER FS-Primer 2K, 
неабсорбуючі основи - один раз KÖSTER FS-Primer 2K.

Нанесення
Компоненти необхідно змішати один з одним, і інтенсивно 
перемішувати до отримання однорідної консистенції (не менше 3 
хвилин)  повільно обертовими інструментами. Заповнення шва 
належить проводити не пізніше 30 хвилин (плівка повинна бути ще 
липкою) після нанесення грунтовки, за допомогою розпилювача, 
шпателя, терки або іншим відповідним інструментом.
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Витрати
бл. 1,6 кг / л існуючої порожнини 
Ширина шва в мм

Глибина заповнення,                    
мм                                            
Допустимі відхилення,                   
мм
Допустима відстань                     
між швами, в м
Витрати, кг/м 0,13 0,25 0,40 0,62 0,89 1,10

Очищення обладнання
Негайно після використання промити з KÖSTER Universal Cleaner.

Упаковка / Упаковка 
J 232 004 4 кг комбіупаковка

Зберігання
Не менше 6 місяців, в сухому, захищеному від морозу місці

Безпека
Використовуйте захисні рукавички та захисні окуляри.

Art.-Nr. J 139 200
Art.-Nr. J 231
Art.-Nr. J 233
Art.-Nr. J 234

Супутні продукти
KÖSTER FS Primer 2K
KÖSTER Fugenspachtel FS-V schwarz 
KÖSTER Fugenspachtel FS-V grau 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H grau 
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..

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна,м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua

KÖSTER Fugenspachtel FS-H schwarz 1/1

Вогнетривкість

http://www.tcpdf.org



