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Техническа карта P 200

Изд: 2017-10-12КЬОСТЕР Фасаден крем

Водоотблъскващ хидрофобен фасаден крем за минерални
строителни материали

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 13
P 200

EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e
Продукти за защита на

повърхностите -
Импрегнационна

защита срещу достъп (1.2)

 Линейно свиване NPD  
 Коефициент на термално
удължаване

NPD  

 Напречен разрез NPD  
 CO2-пропускливост NPD  
 Пропускливост на водните пари NPD  
 Капилярно поглъщане и
пропускане на вода

w = 0.02 кг/(м² * h0.5)  

 Дълбочина на проникване Клас I  
 Устойчивост на температурни 
шокове

NPD  

 Химическа устойчивост NPD  
 Изпускане на опасни субстанцииNPD  

Характеристики
Фасадният крем КЬОСТЕР е фасаден импрегнатор от висок клас,
който се използва при тухли, естествени камъни и минерални
мазилки. Поради високата си устойчивост на алкални съединения,
той е подходящ също така за полагане върху пресни минерални
субстрати. Кремообразната му стабилна консистенция и полагане
посредством четка или валяк свеждат до минимум загубите на
материал. Фасадният крем КЬОСТЕР защитава сградите от силна
и нормална дъждовна вода. Той е паропропусклив, устойчив на
замръзване и на соли, използвани против замръзване. 

Технически характеристики
Цвят Млечнобял (прозрачен след

изсъхване)
Активна съставка Полисилоксан, без съдържание

на разтворители
Съръджание на активния
компонент

25 %

Вискозитет 3000 mPa.s
Работна температура +5 °C до +30 °C
Водоустойчивост след прибл. 20 мин (20 °C)
Плътност 1.0 гр / см³
Точка на възпламеняване > 100 °C

Сфери на приложение
Фасадният крем КЬОСТЕР е подходящ за импрегниране на
хигроскопични минерални субстрати от рода на тухли, неполиран

клинкер и лицеви камъни, варовици, мазилки, циментови разтвори,
естествени камъни. 

Субстрат
Тя трябва да бъде суха или леко влажна, чиста, без кухини и
пукнатини, по-широки от 0.3 мм. Напластяванията от замърсявания
или разрушаващи соли предварително да се премахнат. Боите и
другите покрития също трябва цялостно да се отстранят, както
и остатъците от почистващите препарати. Обезформените и
разрушени фуги да се ремонтират и възстановят преди полагането
на Фасадния крем КЬОСТЕР. Нехигроскопичните субстрати от
рода на мрамор или полирани тухли не са подходящи за
импрегниране с Фасаден крем КЬОСТЕР.

Начин на приложение
Фасадният крем КЬОСТЕР се полага еднократно посредством
четка, валяк или спрей /обезвъздушен/. Прозорците и вратите да се
предпазят като се покрият с РЕ-фолио. При определени
обстоятелства е възможно насищане на цвета на субстрата. Затова
препоръчваме предварително тестване (около 1 м2). 

Разходна норма
0.1 - 0.25 л/м2; в зависимост от хигроскопичността на основата
За по-прецизно определяне на разхода и ефектът върху външния
вид препоръчваме предварително тестване върху образец от
субстрата. 

Почистване
С вода веднага след употреба. 

Опаковка
P 200 005 5 л бака
P 200 015 15 l bucket

Съхранение
 Минимум 1 година в неразпечатани опаковки. 

Свързани продукти
KÖSTER Възстановяваща мазилка 1 Сива Арт. N M 661 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка 2 Бяла Арт. N M 662 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка 2 "Бърза" Арт. N M 663 030
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/ЛекаАрт. N M 664 025
КЬОСТЕР Фасаден почистващ крем Арт. N P 110 005
КЬОСТЕР Силоксан Арт. N P 240 010
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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