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Ficha Técnica / Número do Artigo J 139 200

Editado: AM-06-23KÖSTER FS Primer 2C

Primário bi-componente para flancos de juntas secos ou húmidos na
aplicação de KOSTER Joint Sealant FS-H e FS-V
Características
O KÖSTER FS Primer 2C é um primário transparente bi-componente
de cura rápida como agente de ligação. Para utilização na preparação
dos flancos de juntas na aplicação de KÖSTER Joint Sealant FS-H e
FS-V.

Dados Técnicos
 
Viscosidade baixa viscosidade
Gravidade específica aprox. 1.1 g / cm³ (+ 20 °C)

Pot life aprox. 20 min. (+ 20 °C)
Temperatura de aplicação + 5 °C - + 30 °C

Camada seguinte após 30 - 180 minutos

 

Campos de aplicação
O KOSTER FS Primer 2C é um agente de ligação para selantes de
juntas de polissulfetos.

Substrato
O substrato poderá estar seco ou húmido, mas sem filme de água
antes de aplicação. Deve ser isento de gorduras, silicones, óleos e
desagregado.

Para a limpeza dos substratos aconselhamos a utilização de produtos
de limpeza de base solvente. Se necessário limpar com vapor quente
ou usar jato de areia.

Aplicação
Misturar os 2 componentes durante 3 m até atingir uma consistência
homogénea. O KÖSTER FS Primer 2C é aplicado com um pincel
numa camada fina.
Após secagem de 30 m, os selantes KÖSTER Joint Sealant FS-H or
FS-V podem ser aplicados. Aplicar o KÖSTER Joint Sealant o mais
cedo possível, de modo a impedir a contaminação da camada de
primário com gorduras ou poeiras, limitando a aderência.

Consumo
Aprox. 10-20 g/m l
ou aprox. 20 g / metro de junta. O consumo varia dependendo da
rugosidade e porosidade do substrato e da largura dos flancos das
juntas.

Limpeza
Limpar com KÖSTER Universal Cleaner imediatamente após
utilização.

Embalagem
J 139 200 200 g pack combinado

Armazenamento
Armazenar o material em temperaturas entre + 10 º C e + 25 º C. Nas
embalagens originais seladas, o material pode ser armazenado
durante um periodo minimo de 6 meses.

Segurança
Usar luvas e óculos resistentes a materiais solventes durate o
manuseamento do material. Usar apenas em áreas bem ventiladas.

Produtos relacionados
KÖSTER Joint Sealant FS-V Número do artigo J

231 004
KÖSTER Joint Sealant FS-H Número do artigo J

232 004
KÖSTER KD System Número do artigo W

219 001
KÖSTER Universal Cleaner Número do artigo X

910 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos
sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em
consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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