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Fisa Tehnica / Articol Numarul J 233

Emis: 2022-11-23

KÖSTER Joint Sealant FS-V grey - Etanşant rost FS-V gri
Test Oficial Certificat, OMTL, Hanovra - rezistenta la motorina

Raport de testare Kiwa P 10901 conform ZTV Fug-StB 01

Etansant pentru rosturi, bicomponent, pe baza de polisulfizi,
tixotrop/cremos.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

17
J 231

EN 14188-2 gri
KÖSTER Joint Sealant FS-V

Material pentru rosturi, aplicat
la rece pentru străzi, punți de
poduri, locuri de parcare etc.

Capacitatea de aderență
și alungire

Modul de tensiune la alungire de
100%
la + 23 °C ≥ 0.15 MPA
la - 20 °C ≤ 0.6 MPA

Capacitatea de aderenta fara esec
la - 20 °C ≤ 0.6 MPa

Impermeabilitatea la apa Modul de tensiune la alungire de
100%
la + 23 °C ≥ 0.15 MPA
la -20 °C ≤ 0.6 MPA
fara esec la -20 °C ≤ 0.6 MPa

Rezistența la deformare Rezistenta ≥ 70%
Pierderea din volum ≤ 5%

Durabilitatea impermeabilității la
apă 
sub atac chimic

Trecut

Durabilitatea tuturor proprietăților
mandatate  
împotriva îmbătrânirii

Schimbarea modulului de tensiune
la alungire de 100%
≤ +/- 20%

Rezistenta la flacara directa Trecut

Caracteristici
KÖSTER Joint Sealant FS-V este un etansant pentru rosturi, flexibil, pe
baza de polisulfizi tixotrop/cremos. Cand este complet uscat KÖSTER
Joint Sealant FS-V este un material de etansare elastic - cauciucat, cu
o capacitate mare de incarcare mecanica, rezistenta ridicata la apa,
apa de mare, solutii saline, benzeni si uleiuri minerale; este rezistent la
radacinile plantelor, nu putrezeste si are capacitati foarte bune de
retractie elastica.
 
 
 Avantaje
- Etansant foarte elastic
- Rezistenta foarte buna la razele UV
- Rezistenta chimica foarte ridicata
- Adecvat pentru aplicarile de interior si exterior

- Aplicarile sunt posibile si deasupra capului si pentru aplicari verticale
- Usor de aplicat cu mistria, spatula sau pistol cu presiune

Date Tehnice
Coloare gri deschis
Raportul de amestec in greutate 100 : 13 (A : B)
Punere in opera aprox. 2 ore (+ 20 °C, 50 %

umiditate relativa)
Timp de intarire aprox. 24 ore (+ 23 °C, 50 %

umiditate relativa)
Consistenta compact / cremos
Gravitatea specifica aprox. 1.6 kg/l
Uscat A-duritate aprox. 35
Capacitatea de retractie ≥ 80 %
Deformare totala permisa 15 %
Temperatura de aplicare + 5 °C la + 40 °C
Materialul a fost apoi testat la E100 si E140, (alungire 100% si 140%)
conform DIN EN ISO 8340:2005
Fara fisuri sau delipire
Fara esec de aderenta
Fara esec de coeziune

Domenii de Aplicare
KÖSTER Joint Sealant FS-V poate fi utilizat pentru a sigila permanent
elastic, rosturie verticale in constructiile subterane, fisuri in subsoluri,
fundatii de cladiri, rosturi in spatiile de epurare a apelor uzate, garaje,
tuneluri etc. Este de asemenea potrivit pentru aplicarea pe rosturi
orizontale.
 
 
- Etansarea rosturilor verticale sau zonelor de deasupra capului din
garaje subterane, fundatii cladiri, canale de apa, benzinarii, parcari etc.
- Etansarea rosturilor dupa injectiile rosturilor cu gelurile KÖSTER
Injection 

Strat suport
Flancurile rosturilor trebuie sa fie curate, solide, uscate pana la umede
mat si fara grasime sau praf. Substraturile trebuie sa fie amorsate cu
KÖSTER FS-Primer 2C, substraturile neabsorbante trebuie amorsate o
data cu KÖSTER FS-Primer 2C.

Aplicare
Flancurile rosturilor trebuie sa fie curate, solide si fara grasimi sau praf.
Substratul trebuie amorsat cu KÖSTER FS-Primer 2C. Se amesteca
complet ambele componente, folosind un amestecator cu viteza redusa
pana cand se ajunge la o consistenta omogena (cel putin 3 minute).

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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Rosturile sunt umplute cel mai devreme cu 4 ore dupa amorsare (cat
suprafata este inca lipicioasa), cu un pistol de chituire, cu gletiera
(pentru netezire), spatula sau o unealta cu o margine dreapta.
Observati DIN 18540

Consum
aprox. 1.6 kg/l gol
 Consultati tabelul de consum de pe urmatoarea pagina
Latimea
rosturilor
in mm

10 15 20 25 30 35

Grosimea
agentului
de
etansaret
(in mm)

8 10 12 15 18 20

Deviatia
permisa
(in mm)  

+/-2 +/-2 +/-2 +/-3 +/-3 +/-4

Distanta
rosturilor
permisa
in m  

2-4 2-6 4-7 5-8 6-9 7-10

Consum
kg / m

0,13 0,24 0,38 0.60 0.72 1.12 

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
J 233 004 4 kg pachet combinat

Depozitare
Depozitati materialul intr-un loc uscat si ferit de inghet. In ambalaje
originale, sigilate poate fi depozitat minim 12 luni.

Siguranta
Purtati ochelari si masca de protectie in timp ce lucrati cu materialul.
Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, statale si locale
cand se proceseaza materialul

Altele
- Inainte de aplicarea materialului de etansare a rosturilor urmati
instructiunile din fisa tehnica a KÖSTER FS-Primer 2C.
- Respectați raportul dintre latimea si grosimea materialului de etansare
pentru rosturi aplicat pentru ca materialul sa se comporte conform
intentiei.
- Nu se recomanda aplicarea pe rosturi mai late de 35 mm.
- Materialul este livrat in pachete combinate cu ambele componente in
interior; prin urmare, amestecati bine si razuiti partile laterale ale
recipientelor cu o spatula pentru a asigura o amestecare adecvata.
- este necesară o consistenta rigida a materialului pentru aplicarile pe
zone verticale si pe zone de deasupra capului. Amestecarea trebuie
efectuata cu echipamente electrice.
- Cand se lucreaza la temperaturi joase sau dupa o perioada lunga de
depozitare a materialului, este necesar un echipament pentru
amestecat de mare putere

Produse inrudite
KÖSTER FS Primer 2C - FS Amorsă 2C Numar articol J 139 200
KÖSTER Joint Sealant FS-V - Etanşant
rost FS-V

Numar articol J 231

KÖSTER Joint Sealant FS-H - Etanşant
rost FS-H

Numar articol J 232

KÖSTER Joint Sealant FS-H grey -
Etanşant rost FS-H gri

Numar articol J 234

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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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.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro



KÖSTER Joint Sealant FS-V grey - Etanşant rost FS-V gri 2/2

http://www.tcpdf.org

