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Fisa Tehnica / Articol Numarul SL 131 009

Emis: 2022-08-01KÖSTER VAP I 06
MPA Braunschweig - K-2300/762/16 - Clasificare la reactia la foc conform DIN ISO 13501-1:2010-01

Amorsa pentru substraturile non-absorbante
Caracteristici
KÖSTER VAP I 06 Primer este un material pe baza de apa,
monocomponent, o amorsa ce creeaza o legatura excelenta in
utilizarea sub acoperirile pa baza de ciment, auto-nivelant aplicabil pe
substraturi poroase.
KÖSTER VAP I 06 Primer se usuca repede, creeaza o legatura
excelenta, si este rezistent la apa si substante alcaline.

Date Tehnice
Densitate Aprox.1.01 g / cm³
Punerea in opera Aprox. 3 ore
Timp de uscare 1 – 2 ore
Punct de aprindere Nici unul. Nu este inflamabil, nu

explodeaza
Culoare Uscat transparent, verzui
Temperatura de depozitare + 10 °C – + 25 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER VAP I 06 este o amorsa pentru utilizare sub baza de ciment,
acoperiri auto-nivelante, cum ar fi KÖSTER SL Premium sau KÖSTER
SL Flex aplicate urmatoarelor substraturi critice:
KÖSTER VAP I 2000, produse din otel, terase, marmura, gresie
balastiera, substraturi ceramice si de lemn, precum si asfalt turnat.

Utilizati intotdeauna KÖSTER VAP I 06 Primer inainte de aplicarea
auto-nivelarilor sau a produselor pe baza de ciment-gletier
peste KÖSTER VAP I 2000. Nu se aplica peste reziduurile adezive.

Strat suport
Pentru a aplica KÖSTER VAP I 06 Primer pe substrat acesta trebuie
sa fie olid, curat, uscat, fara urme de ulei, compusi din gips, ceara,
grasime, etansatori, compusi uscati, vopsea, murdarie, substante
friabile, precum si orice alti contaminanti care ar putea intrerupe
aderenta materialului. Suprafetele de beton slabe, trebuie sa fie
readuse la un beton solid si sanator.

Nu se curata substraturile inainte de aplicare, chimic sau cu acizi grasi.
Toate substraturile trebuie sa aiba o temperatura de cel putin + 10 °C,
inainte de aplicare.

Aplicarea pe substraturi din lemn:

Substraturile din lemn trebuie sa fie permanent uscate pentru a evita
deteriorarea cauzata de deformare, umiditate sau mucegai. Trebuie sa
existe o ventilatie suficienta sub constructie, in special in cazul
acoperitoarelor de podea sub vapori. Nu se aplica KÖSTER VAP I 06
Primer pe podele din lemn, unde umezeala poate penetra de sub
constructie.
Indepartati ceara, substantele de curatare si alte reziduuri atunci cand
se aplica materialul pe podele din uluci de lemn. Slefuiti zona, daca
este necesar.

Completati cu nisip pentru a finisa lemnul lacuit si indepartati praful prin
aspirare.
Placile din lemn nefixate sau batute in cuie trebuie sa fie fixate bine cu
suruburi pentru a impiedica orice deplasare a substratului. Rosturile
deschise sau late intre placi, defectele sau ambutisate trebuie sa fie
umplute cu un compus de imbinare acrilic sau alt material adecvat.
Montati o tesatura rezistenta la rupere, cu o dimensiune a ochiurilor de
plasa mai mic de 6 m, cum ar fi KÖSTER Glass Fiber Mesh, deasupra
stratului de amorsa in cazul in care se doreste instalarea unei acoperiri
ceramice. Dimensiunea maxima a acoperirilor ceramice si a lambriurilor
este de 60 cm x 60 cm.
Amorsati substratul preparat din lemn cu KÖSTER VAP I 06.
Consum: Aprox. 100 g / m².
Cand aplicati KÖSTER SL Flex peste substratul de lemn, grosimea
minima a stratului este de 10 mm.

Aplicarea KÖSTER VAP I pe straturi si substraturi metalice:
Indepartati toate substantele contaminate si indepartati praful prin
aspirare. Se degreseaza suprafetele metalice. Suprafetele corodate
trebui curatate in adancime pana se ajunge la metal.
Consum: aprox. 50 - 70 g / m².

Aplicare pe terase, marmura, ceramica, gresie si cariera:

Se elimina acoperirile slab legate, produsele de ingrijire vechi,
murdaria si praful. Se cauta pentru cavitati sub acoperiri prin
transvazare (prin lovire)
Consum: aprox. 50 - 70 g / m².

Aplicare pe asfalt turnat sanatos:
Se elimina materialele friabile, murdaria si praful.
Consum: aprox. 50 - 100 g / m².

Aplicare
A se agita bine recipientul sau se amesteca bine.

Se aplica un strat subtire, ca si amorsa se aplica pe substrat folosind o
rola de cauciuc spuma. Nu se lasa nici o parte goala. A se evita baltile
si acumularea in exces a materialului. Umiditatea ridicata si
temperaturile scazute pot prelungi timpul de uscare. Aplicarea
ulterioara a produselor pe baza de ciment se poate efectua dupa
uscarea amorsei, timpul maxim ar trebui sa fie de 24 de ore.

Consum
approx. 50 - 100 g / m² (depinde de caracteristicile substratului)

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
SL 131 001 1 kg sticlă
SL 131 009 9.5 kg canistră

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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Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi cuprinse intre + 10 °C si + 25 °C,
in spatiu uscat. Evitati depozitarea in lumina directa a soarelui. Daca
este depozitat in recipiente originale, sigilate, KÖSTER VAP I® 06
poate fi depozitat pentru minim 1 an.

Siguranta
Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, statale si locale
cand lucrati cu materialul.

Produse inrudite
KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Numar articol CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Numar articol CT 234
KÖSTER SL Premium Numar articol SL 280 025
KOSTER SL Numar articol SL 281 025
KÖSTER SL Flex Numar articol SL 284 025
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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
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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
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