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2-K PRIMER
Tootekirjeldus
Fescon 2-K Primer on kahekomponendiline, lahusteid mittesisaldav
epoksükrunt, mis talub tugevat mehaanilist koormust, leeliseid,
lahjasid happeid, mineraalõlisid ja muid kemikaale.
• parandab kemikaalikindlust
• seob tolmu
• suurendab kulumiskindlust
• A+B komponendid segamisvalmis portsjonitena
• kantakse peale kummist, plastist või metallist pahtlilabidaga või
õhuvaba pritsiga
Kasutuskohad
• rõdupindade ja kivimaterjalist pindade kruntimine
Kasutusjuhend
Vanad betoonpinnad
Vanad betoonpinnad puhastatakse lahtisest tolmust, mustusest, määrdest ja õliplekkidest. Vanad
kestendavad pinnakatted ja värv eemaldatakse näiteks liivapritsiga või lihvides või freesides. Kui
betoonipind on kahjustunud, eemaldatakse vajaduse korral betooni kuni terve betoonipinnani. Praod
avatakse nurklihvijaga. Tekkinud augud ja avanenud praod täidetakse ja rõdukallete parandused
tehakse sõltuvalt kihi pakusest Fesconi remondimördiga terasuurusega 3,0 mm, 1,2 mm või
ületasandusmördiga.
Uued betoonpinnad
Uutelt betoonpindadelt eemaldatakse tsementliimi kiht ja lihvimistolm imetakse hoolikalt ära.
Vajaduse korral lapitakse õõnsused ja augud ning pind tasandatakse üle nagu eespool kirjeldatud.
Betooni tugevus peab enne kruntimist olema 20 MPa ja vanus vähemalt neli nädalat.
Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja konstruktsiooniliselt tugev. Temperatuur peab olema
+5...+25 °C ja suhteline õhuniiskus 80%. Aluse suhteline niiskus peab olema alla 90%. Mõõtmiseks
kasutatakse pinnaniiskuse mõõdikut. Enne kasutamist segage hoolikalt seguriga (alla 400 p/min).
Kasutage segamisnõu, ärge kandke peale otse tarnepakendist. Segatud toode tuleb ära kasutada 30
minuti jooksul.
Hästi läbisegatud krunt Fescon 2-K Primer kantakse pahtlilabidaga või õhuvaba pritsiga alusele nii,
et alus küllastub. Väga poorseid aluseid krunditakse kaks korda. Krunditakse nii, et kelme pind on
ühtlane ja et pinnas ei ole poore. Krunditud piirkonnad tuleb pinnakattega katta 6–24 tunni jooksul;
vajaduse korral võib värskele krundile puistata puhast, ahjus kuivatatud kvartsliiva. Niisketes
tingimustes tuleb hoolitseda piisava tuulutuse eest. Töövahendeid tuleb pesta kohe pärast
kasutamist näiteks Fesconi vedeldiga.
Jäätmekäitlus
Kõvenenud toote ja tühjad kuivad pakendid võib viia prügilasse. Vedelad tooted tuleb viia
probleemsete jäätmete vastuvõtupunkti.
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Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

200–400 g (ühekordne töötlemine)

Olek

vedelik

Värvus

värvitu

Kogus pakendis

komponent A 2,5 l nõu, komponent B 5,0 l nõu

Ladustamine

säilitatakse temperatuuril +5...+20 °C kuivas
kohas. Säilib avamata originaalpakendis 12 kuud

Tihedus

1,0 kg/l

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Kuivamisaeg

Talub peal käimist 24 tunni pärast (+23 °C; RH
50%). Lõplikult kuiv 7 ööpäeva pärast

Nakketõmbetugevus

> 1,5 MPa

Tahke aine sisaldus

komponendi A 51 massi%
komponendi B 15 massi%

Vedeldi

Fesconi vedeldi

Pealekandmisviis

pahtlilabida või pritsiga

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa
seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

