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Tehnični list/art.št: J 139 200

Izdano: 2020-01-28KÖSTER FS Primer 2K

Dvo komponentno vezno sredstvo za KÖSTER Tesnilni kit FS-V in FS-
H
Za suhe in vlažne podlage

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 18
J 139

EN 14188-4
Predpremaz na osnovi smole,
za hladno nanašajoče tesnilne

kite
(več komponentni predpremaz)

 Homogenost homogen  
 Gostota 1,1 g/cm3  
 Viskoznost 400 m2/s ± 15%  
 Odpornost na alkalije odporen  
 Izhlapevanje 1% (60 min, ±1%)

1% (90 min, ±1%)
 

 Plamenišče > 160 °C  

Lastnosti
KÖSTER FS Primer 2K je hitrosušeče, transparentno vezno sredstvo,
katero ne vsebuje topil. Uporablja se kot predpremaz za boljši oprijem,
pred nanosom KÖSTER Tesnilnih kitov FS-H in FS-V.

Tehnične lastnosti
Viskoznost nizka viskoznost
Specifična teža cca. 1.1 g / cm³ (+ 20 °C)
Odprti čas cca. 20 min. (+ 20 °C)
Temperatura uporabe + 5 °C - + 30 °C
Naslednji sloj po 30 - 180 min

Področje uporabe
KÖSTER FS Primer 2K je vezno sredstvo za polisulfidne tesnilne kite.

Podlaga
Podlaga je lahko suha ali rahlo vlažna, a na njej ne sme biti stoječe
vode. Na podlagi ne sme biti ostankov silikona, olj, maščob ali drugih
nevezanih delov, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem.

Pri čiščenju uporabite vodo ali čistila na bazi topil. V kolikor je potrebno
podlago očistite s parnim čistilcem ali speskajte.

Vgradnja
Združite komponenti in dobro premešajte, dokler ne dobite homogene
zmesi. Nato KÖSTER FS Primer 2K s čopičem enakomerno nanesite
na podlago. Nanos je tankoslojen.   

Po cca. 30 min nanesite KÖSTER Tesnilni kit FS-H ali FS-V. KÖSTER
Tesnilni kit nanesite takoj, ko je to mogoče - zelo pozorni morate
biti, da pred nanosom Fugirnega kita, ne pride do kontaminacije
podlage na katero je že bil nanešen predpremaz (prah, soli, umazanija,
...). Porabite ves material v mešalni posodi.

Poraba
10-20 g/m
oz. ca. 20 g / meter delitacije. Poraba je odvisna od hrapavosti in
poroznosti podlage ter od širine sten delitacije.

Čiščenje
Orodje takoj po končani uporabi očistite s KÖSTER Univerzalnim
čistilom.

Pakiranje
J 139 200 200 g kombi-pakiranje

Shranjevanje
Shranjujte v originalno zaprti embalaži in pri temeraturah med +
10°C in + 25°C.
Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja min. 6 mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in na topila odporne zaščitne rokavice.
Delajte le v dobro prezračevanih prostorih.

Sorodni izdelki
KÖSTER Tesnilni kit FS-V, črn Št. art.  J 231
KÖSTER Tesnilni kit FS-H, črn Št. art.  J 232
KÖSTER KD sistem Št. art.  W 219
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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