TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

KÖSTER SL Premium

Drukvastheid (28 dagen)

ca. 45 N / mm2

Buigvastheid (28 dagen)

ca. 10 N / mm2

Krimp

< 0.5 mm / m

Slijtageweerstand BCA

AR 0.5*

Hechtsterkte op beton

tot 4 N / mm2

Verwerkingstijd

ca. 20 minuten (+ 20 °C)

Begaanbaar na

ca. 3-4 uur** (+ 20 °C)

Laagdikte
(op minerale ondergronden)

2 - 15 mm, in verdiepingen tot 30 mm

Berijdbaar

ca. 24 uur** (Soft tire)

Ondergrond voorbereiding

na behoefte stralen, frezen, afborstelen,
primeren

Primer

KÖSTER SL Primer: damp open, eenvoudig
verwerkbaar

Verwerking

Trekker/Stekelwals

Voorbereiding voor aansluitende
Harscoatingen

Afslijpen (KÖSTER Kunststofvloeren)

* respectievelijk de best mogelijke waarde
** temperatuur afhankelijk

CONTACT

VLOER EGALISATIEMORTEL
KÖSTER SL Premium
Snel, zeker, duurzaam

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 Premium
De belangrijkste eigenschappen in vogelvlucht:

1. Ondergrond voorbereiding

2. Grondering met KÖSTER
SL Primer

een sneldrogende en verwerkbare ondervloer, glad en strak!

• snel en eenvoudig te verwerken robuuste
egalisatiemortel
• zeer hoge drukvastheid 45 N/mm2
• zeer goede vloeiing
• met KÖSTER VAP 06 primer ook inzetbaar op
kunstharsvloeren
• 90% minder krimp in vergelijking met concurrerende
producten
• eenvoudig en klontvrij te mengen
• buitengewoon homogeen in de uitharding, daarom
geen witte uitbloei
• eenvoudige, veilige en resultaat gerichte verwerking
• een gladde oppervlakte, snel te belasten
• scheurvrije uitharding ook bij verschillende diktes
• na ca. 3-4 uur begaanbaar*
• overtegelen na ca. 4-6 uur mogelijk*
• parket en vloerbedekking na 24 uur*
• kunststof coatings na 24 uur*
• hoge aanhechting op de ondergrond
• geen onzekerheid meer aangaande de zuiging van de
ondergrond en geen voor bevochtigen meer nodig door
toepassing van KÖSTER SL Primer
			

3. Met een geschikte menger
minstens 3 Minuten
intensief mengen

4. Direct na het mengen in de 5. Op grotere vlakken
6. Afsluitend het materiaal
gewenste laagdikte verdelen verdelen met een kamspaan met een stekelwals
ontluchten

*temperatuur afhankelijk

