
KÖSTER Saneermortels

KÖSTER Restauratiepleisters zijn speciaal ontwikkeld KÖSTER Restauratiepleisters zijn speciaal ontwikkeld 
voor het herstellen van metselwerk met een hoog voor het herstellen van metselwerk met een hoog 
zout- en vochtgehalte. Ze zijn zeer robuust en heb-zout- en vochtgehalte. Ze zijn zeer robuust en heb-
ben een hoog luchtporiënvolume. KÖSTER-restaura-ben een hoog luchtporiënvolume. KÖSTER-restaura-
tiepleisters zijn daardoor zeer goed bestand tegen tiepleisters zijn daardoor zeer goed bestand tegen 
zouten en vocht en ondersteunen het uitdrogen van zouten en vocht en ondersteunen het uitdrogen van 
vochtig metselwerk na het aanbrengen van een hori-vochtig metselwerk na het aanbrengen van een hori-
zontale barrière, bijvoorbeeld met KÖSTER Crisin 76. zontale barrière, bijvoorbeeld met KÖSTER Crisin 76. 
KÖSTER-restauratiepleisters zijn verkrijgbaar in grijs of KÖSTER-restauratiepleisters zijn verkrijgbaar in grijs of 
wit.Toepaar in monumenten en kelders. Voldoet aan wit.Toepaar in monumenten en kelders. Voldoet aan 
de geharmoniseerde Europese normen (CE).de geharmoniseerde Europese normen (CE).

Afdichtingssystemen

KÖSTER Kelderdicht-Systeem
Snelsysteem voor kelderbinnenafdichting

Gronderen met Gronderen met 
KÖSTER Polysil TG 500KÖSTER Polysil TG 500

Aanbrengen van een spritzlaag Aanbrengen van een spritzlaag 
KÖSTER SaneermortelKÖSTER Saneermortel

Opbrengen van KÖSTER Opbrengen van KÖSTER 
Saneermortel 2e laagSaneermortel 2e laag

Afwerken van het oppervlakAfwerken van het oppervlak

Afdichting in seconden!

Tegen drukkend water
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// Neem contact met ons op: 

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V. 
Overveld 15 |3 848 BT Harderwijk 
Tel.: +31 341467090 
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl 
www.koster-afdichtingssystemen.nl 

Follow KÖSTER on social media:

Onze internationale vestigingen  
en handelspartners



Eigenschappen van
de kelderafdichtingsmethode        
tegen drukkend en stromend water

• oppervlakteafdichting tegen negatieve 
waterdruk - opgraven van  de kelder aan de 
buitenzijde is niet nodig

• afdichten van lekkages in seconden met 
KÖSTER Kelderdicht 2 blitz-poeder

• dringt diep door in het bouwmateriaal en 
verstopt de poriën

• bestand tegen schadelijke zouten
• wordt niet van het oppervlak gedrukt door 

kristalliserende zouten
• gemakkelijke verwerking
• ook geschikt voor positieve afdichtingen
• al tientallen jaren bewezen methode

// Afdichten van lekkages met KÖSTER KD 2 Blitzpoeder:// Afdichten van lekkages met KÖSTER KD 2 Blitzpoeder:

Lekkages ...Lekkages ...11 ... in seconden ...... in seconden ...22 ... gestopt. Dicht in seconden!... gestopt. Dicht in seconden!33

// Oppervlakteafdichting met het KÖSTER kelderafdichtings systeem:// Oppervlakteafdichting met het KÖSTER kelderafdichtings systeem:

KÖSTER Kelderdicht 1 Pasta: KÖSTER Kelderdicht 1 Pasta: 
2 lagen (tweede laag na 30 2 lagen (tweede laag na 30 
minuten)minuten)

44KÖSTER Kelderdicht 1 KÖSTER Kelderdicht 1 
PastaPasta11 KÖSTER Kelderdicht 2 KÖSTER Kelderdicht 2 

BlitzpoederBlitzpoeder22 KÖSTER Kelderdicht 3 KÖSTER Kelderdicht 3 
Hardings vloeistofHardings vloeistof33

Ideaal voor kleine lekkages:
Het KÖSTER Kelderdicht-
Systeempakket! 
• 7,5 kg KÖSTER Kelderdicht 1 Pasta
• 7,5 kg KÖSTER Kelderdicht 2 Blitzpoeder
• 3 kg KÖSTER Kelderdicht 3 Hardingsvloeistof

Voor ca. 5 mVoor ca. 5 m22    
wand- of vloervlakwand- of vloervlak

KÖSTER Kelderdicht 2 Blitzpoeder is een zeer reactief poeder met een extreem korte reactietijd.KÖSTER Kelderdicht 2 Blitzpoeder is een zeer reactief poeder met een extreem korte reactietijd.
Het stopt stromend water binnen enkele seconden nadat het op de stromende lekkage is geduwd.Het stopt stromend water binnen enkele seconden nadat het op de stromende lekkage is geduwd.

Na het afdichten van de lekkage moet het vlak worden Na het afdichten van de lekkage moet het vlak worden 
afgedicht: Hiervoor wordt zoveel KÖSTER Kelderdicht afgedicht: Hiervoor wordt zoveel KÖSTER Kelderdicht 
1 Pasta gemengd als binnen 10 minuten kan worden 1 Pasta gemengd als binnen 10 minuten kan worden 
verwerkt. De pasta moet een romige consistentie verwerkt. De pasta moet een romige consistentie 
hebben, zodat hij gemakkelijk uit te smeren is. hebben, zodat hij gemakkelijk uit te smeren is. 
Aanbrengen met met een KÖSTER blokkwast. Daarna Aanbrengen met met een KÖSTER blokkwast. Daarna 
wordt KÖSTER Kelderdicht 2 Blitzpoeder met de hand wordt KÖSTER Kelderdicht 2 Blitzpoeder met de hand 

(en handschoenen) in de verse, nog vochtige pasta (en handschoenen) in de verse, nog vochtige pasta 
gewreven tot het oppervlak droog is. Direct daarna gewreven tot het oppervlak droog is. Direct daarna 
wordt KÖSTER Kelderdicht 3 Hardings vloeistof wordt KÖSTER Kelderdicht 3 Hardings vloeistof 
aangebracht met een schone kwast. Direct daarna en aangebracht met een schone kwast. Direct daarna en 
nog eens. Na 30 minuten wordt de KÖSTER Kelderdicht nog eens. Na 30 minuten wordt de KÖSTER Kelderdicht 
1 Pasta nogmaals aangebracht. De totale laagdikte 1 Pasta nogmaals aangebracht. De totale laagdikte 
mag niet meer dan 4 mm bedragen.mag niet meer dan 4 mm bedragen.


