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Tehnični list/art.št: P 200

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Fasadna krema

Vodoodbojna impregnacijska krema za mineralne podlage. 
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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P 200
EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e
Izdelki za zaščito površin -

Impregnacija, 
zaščita pred vdorom (1.2)

 Linearno krčenje NPD  
 Koeficient toplotnega raztezanja NPD  
 Prečni prerez NPD  
 CO2-prepustnost NPD  
 Paroprepustnost NPD  
 Kapilarna vleka in
vodoprepustnost

w = 0.02 kg/(m² * h0.5)  

 Globina penetracije Razred I  
 Odpornost na termalni šok NPD  
 Kemična odpornost NPD  
 Izpust nevarnih snovi NPD  

Lastnosti
KÖSTER Fasadna krema je visokokavostna fasadna impregnacija za
opeko, naravni kamen in mineralne omete. Zaradi svoje visoke
odpornosti proti alkalnosti je primeren tudi za nanos na sveže
mineralne podlage. Kremasta, stabilna sestava in posledično
enostavna aplikacija s čopičem ali valjčkom zmanjša kapljanje in
škropljenje. KÖSTER Fasadna krema zaščiti objekt pred udarno vodo
in dežjem, saj je paroprepustna, odporna proti zmrzali in ciklom
tajanja/zmrzovanja.

Tehnične lastnosti
Barva Mlečna, kremno bela (po sušenju

prosojna)
Aktivne snovi Polisiloksan, brez topil
Vsebnost aktivnih snovi 25 %
Viskoznost 3000 mPa.s
Delovna temperatura +5 °C do +30 °C
Odpornost na dež po cca. 20 min (20 °C)
Gostota 1.0 g / cm³
Plamenišče > 100 °C

Področje uporabe
KÖSTER Fasadna krema je primerna za zaščito mineralnih podlag
(opeka, klinker, naravni kamen, apnenec, ometi, gips) vodoodporna
proti udarni vodi in dežju.

Podlaga
Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, brez razpok širših od 0,3 mm in
brez vdolbin. Pred nanašanjem je potrebno odstraniti vse delce, ki bi
lahko negativno vplivali na oprijem materiala na podlago. Odstrani se
barva ali drugi premazi, kot tudi ostanki čistilnih sredstev.
Poškodovane ali manjkajoče dilatacije je pred apliciranjem KÖSTER
Fasadne kreme potrebno sanirati. Nevpojne podlage (marmor,
glazirana keramika) niso primerne za preplastitev s KÖSTER Fasadno

kremo.

Vgradnja
KÖSTER Fasadna krema se nanaša v enem koraku s čopičem,
valjčkom ali z razprševanjem (strojni nanos) na pripravljeno podlago.
Površine, ki jih ne impregniramo, npr. okna, vrata, itd. moramo zaščititi.
V določenih okoliščinah lahko uporaba KÖSTER Fasadne kreme
povzroči intenzivnejši odtenek substrata, zato priporočamo pred
aplikacijo opravljanje testnega polja (cca. 1 m²).

Poraba
ca. 0,1 - 0,25 l/m² odvisno od podlage
Priporočamo, da pred nanosom naredite majhno testno polje, na
podlagi katerega ugotovite porabo in vpliv izdelka na podlago. 

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
P 200 005 5 l vedro
P 200 015 15 l vedro

Shranjevanje
V originalno zaprti embalaži lahko material hranite najmanj 1 leto.

Sorodni izdelki
KÖSTER Sanirni omet Sivi Št. art.  M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli Št. art.  M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter Št. art.  M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek Št. art.  M 664 020
KÖSTER Sanirni omet Sivi / Lahek Št. art.  M 666 020
KÖSTER Fasadna čistilna krema Št. art.  P 110 005
KÖSTER Siloxan Št. art.  P 240 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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