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KÖSTER Fugenspachtel FS-H  Технічна інструкція станом на 08.02.2010  

                                                               Артикул 8.032 

 
Двокомпонентна еластична маса на основі полісульфідів для заповнення 
горизонтальних швів  

 
Властивості 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H є еластичним текучим 
матеріалом на основі полісульфідів для ущільнення 
горизонтальних швів. Після повного затвердіння 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H стає ущільнювачем з 
еластичністю гуми, високою механічною несучою 
здатністю, доброю водостійкістю, стійкістю до 
морської води, дії солей, бензину і мінеральних 
олив; він також стійкий до гниття.   
  
Технічні дані 
Колір        антрацит або сірий 
Пропорції змішування (за вагою)      100:8 (А:В) 
Час використання матеріалу      бл. 2 год. (+20 ºС, 
50% відносної вологості повітря) 
Час затвердіння        бл. 24 год. (+20 ºС, 
50% відносної вологості повітря) 
Консистенція            текучий, самовирівнювальний 
Густина                  бл. 1,65 кг/л 
Твердість за Шором А    бл. 35  
Температура нанесення     від +5 ºС до +40 ºС 
 
Сфера застосування 
KÖSTER Fugenspachtel FS-H використовується для  
виконання тривало еластичного ущільнення 
горизонтальних швів в підземному будівництві, 
ущільнення тріщин, фундаментів будинків, швів 
очисних споруд, гаражів, тунелів тощо.  
 
Спосіб застосування 
Стінки швів повинні бути чистими, сухими, міцними, 
не містити пилу і жиру. Сильнопоглинаючі основи 
слід заґрунтувати двічі з допомогою KÖSTER FS 
Primer. Непоглинаючі основи достатньо 
заґрунтувати один раз. Через бл. 2 год. після 
ґрунтування можна приступити до заповнення швів. 
Компоненти KÖSTER Fugenspachtel FS-H потрібно 
інтенсивно перемішати мішалкою на вільних 
обертах до отримання однорідної консистенції 
(щонайменше 3 хв.). KÖSTER Fugenspachtel FS-H 
наноситься за допомогою кельми, шпателю або 
відповідного пістолету. Після замішування матеріал 
слід використати протягом 2 годин.   
 
 
 
 
 

Витрата    
 
Ширина шва (мм)  10        15        20        25       30       35 
 
Товщина ущільню-  8          10        12        15       18       20 
ючої маси (мм) 
 
Допустима   ±2        ±2        ±2        ±3       ±3       ±4 
похибка (мм) 
 
Допустима відстань 2÷4      2÷6      4÷7     5÷8     6÷9  7÷10                               
між швами (м) 
 
Витрата (кг/м)   0,13      0,25    0,40    0,62    0,89  1,10 
   
 

Очищення інструментів 
Після використання інструменти відразу очистити з 
допомогою KÖSTER KB-Pox Reiniger.  
 
 
Форма поставки 
Комбі 4 кг (в двох упаковках) 
 
Зберігання 
Матеріал слід зберігати в щільно закритих 
упаковках, в сухому приміщенні, оберігати від 
морозу. Термін зберігання – 6 місяців. 
 
Заходи безпеки 
Використовувати захисні окуляри та захисні 
рукавиці під час роботи з матеріалом. 
 
 
Пов’язані технічні інструкції 
KÖSTER FS-Primer    Арт. № 8.039 
KÖSTER KB-Pox Reiniger    Арт. № 9.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


