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TECHNISCHE GEGEVENS

CONTACT

VLOER EGALISATIEMORTEL
KÖSTER SL Flex
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Technische gegevens

KÖSTER SL Flex

Verwerkingstijd

ca. 20 minuten (+ 20 °C)

op ho

o

Verwerkingstemperatuur

+ 5 °C tot + 30 °C

Soortelijk gewicht

ca. 1,3 g/ cm³

Stolling moment

> 60 minuten

Uitgereageerd

< 120 minuten

Drukvastheid (28 dagen)

ca. 30 N / mm²

Buigvastheid (28 dagen)

ca. 10 N / mm²

Hechtsterkte

tot 3 N / mm²

Begaanbaar na

ca. 4 uur*

Tegels verleggen na

ca. 6 uur*

Vinyl, parket en vloerbedekking

48 – 72 uur*

Laagdikte in het vlak
in verdiepingen tot
op gladde ondergronden tot

2 – 15 mm
30 mm
15 mm

Water aandeel

5,2 lt. per zak

Verbruik

ca. 1,6 kg Poeder/ m²/ mm laagdikte
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*temperatuur afhankelijk
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Koster Afdichtingssystemen B.V.
Postbus 432 3840 AK Harderwijk
Nederland - Pays Bas
Tel: +31(0)341- 467090, Fax: +31(0)341- 467099
E-mail : info@koster-afdichtingssystemen.nl
Website : www.koster-afdichtingssystemen.nl

VERWERKING
VERWERKING

KÖSTER SL FLEX
De belangrijkste eigenschappen in
vogelvlucht:
•

•
1. Ondergrondvoorbereiding:
Bevestiging van losse
vloerplanken en het dichten
van kieren

•
•
•
•
•
•

2. Grondering met KÖSTER
VAP I 06

Het resultaat: een snelle en zekere uitgevoerde vloeregalisatie

3. Opbrengen van KÖSTER
wapeningsweefsel op de
houten ondergrond

4. Direct na het mengen (min.
3 minuten) in de gewenste
laagdikte verdelen

5. Op grotere oppervlakten
verdelen met een kamspaan

•
•
•

6. Aansluitend het materiaal
met een stekelwals
ontluchten

een zeer goede hechting op verschillende
ondergronden: hout, tegels, gietasfalt staal,
beton en dekvloeren
snel belastbare reparatie en egalisatiemortel
voor betegelde ondergronden
hoge flexibiliteit: neemt bewegingen van een
houten ondergrond en hog puntbelastingen op
stabiliseert b.v. houten ondergronden door de
hoge buigsterkte
begaanbaar na ca. 6 uur*
parket, vloerbedekking, vinyl na 48 – 72 uur*
tijdens de verwerking zeer vloeibaar en zelf
nivellerend
in een handeling in 2 – 15 mm laagdikte te
verwerken, in verdiepingen tot 30 mm
hard spanningsvrij uit
makkelijk te verdelen
giet en pompbaar					
							
		
*temperatuur afhankelijk

