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Fisa Tehnica / Articol Numarul SL 189 005

Emis: 2022-08-01KÖSTER SL Primer - Amorsă
MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Clasificare la reacția la foc conform DIN ISO 13501-1:2010-01

Amorsa profund penetranta pentru suprafete de beton si sape
folosita in combinatie cu compusii KÖSTER SL pentru nivelarea
podelelor.
Caracteristici
KÖSTER SL Primer este o amorsă transparenta cu vâscozitate redusă
pe baza de butadien-stiren, cu o suprafață ușor lipicioasă.
KÖSTER SL Primer reduce gradul de absorbție a suprafețelor minerale
precum betonul sau șapele și egalizează gradele diferite de absorbție
ale substratului.
KÖSTER SL Primer reduce efectul de formare a bulelor de aer atunci
când se lucrează cu produsele autonivelante de acoperire KÖSTER.
KÖSTER SL Primer nu contine aditivi, agenți plastifianți sau solvenți.
KÖSTER SL Primer este rezistent la apă, nu va fi spălat sau îndepărtat
de ploaie după întărire.

Date Tehnice
Temperatura de aplicare min. + 5 °C
Timpul de uscare aprox. 3 ore
Densitate aprox. 1.03 g/cm³
Culoare Verde deschis. Se usuca verde

transparent

Domenii de Aplicare
KÖSTER SL Primer este o amorsa fara solventi conceputa special
pentru suprafetele de beton si sape. 
KÖSTER SL Primer consolideaza si intareste substratul.
KÖSTER SL Primer este folosita in combinatie cu compusii KÖSTER
SL pentru nivelarea podelelor.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie solid si curat, neinfestat cu uleiuri, materiale pe
baza de gips, ceara, grasimi, substante de etansare, agenti de intarire,
asfalt, vopsea, murdarie, materiale neaderente la suprafata si alti
agenti contaminanti care pot intrerupe aderenta la stratul suport.
Suprafetele de beton slabe trebuie reconsolidate pentru a redeveni
portante.
Nu curatati substratul cu acizi sau substante chimice inaintea instalarii.
Substratul poate fi pregatit in functie de necesitate prin sablare, slefuire
sau fecare cu periile. Indepartati toata murdaria sau praful prin
aspirare. Toate pardoselile trebuie sa fie curate, uscate si sa aiba o
temperatura de cel putin + 5° C inainte de aplicare. Nu aplicati peste
resturi de adeziv. Nu acoperiti rosturile de dilatare. Rosturile de dilatare
trebuie instalate in concordanta cu directivele locale.
Forta la tractiune a substraturilor care sunt supuse traficului trebuie sa
aiba o rezistenta la tractiune de 1.5 N/mm². Podelele care urmeaza a fi
acoperite cu compusi KÖSTER de nivelare a pardoselilor se vor
amorsa cu un material care lasa porii deschisi.

Aplicare
KÖSTER SL Primer poate fi aplicat prin spreiere, pensulare sau cu o
rola. Cel mai bine este sa se aplice un strat subtire, nivelant de amorsa
folosind o rola scurta cu zimti. Nu lasati zone neacoperite. Evitati

formarea de balti si acumularea de material in exces. Aplicarea prea
incarcarta, in strat prea gros poate cauza probleme de aderenta la
stratul suport. Lasati sa se usuce pana ce culoarea verde deschis
devine transparenta. Umiditatea ridicata si temperaturile scazute pot
prelungi timpul de uscare. Aplicarea ulterioara de produse cimentoase
poate fi facuta dupa uscarea amorsei, in maxim 2 zile.

Consum
50 - 150 g / m², in functie de caracteristicile substratului

Curatare
Curatati sculele cu apa imediat dupa intrebuintare.

Impachetare
SL 189 005 5 kg canistră

Depozitare
Depozitati materialul la minim + 5 °C intr-un loc racoros si uscat. Daca
se depoziteaza in canistrele originale sigilate KÖSTER SL Primer
poate fi pastrat pentru minim 12 luni.

Siguranta
Respectati toate reglementarile guvernamentale, statale, si locale cand
prelucati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER SL Premium Numar articol SL 280 025
KOSTER SL Numar articol SL 281 025
KÖSTER SL Flex Numar articol SL 284 025
KÖSTER SL Protect Numar articol SL 286 025
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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