
Universeel toepasbaar op tegels, 
houten ondergronden en op 
vloerverwarming

Vloersystemen

Vloeregalisatiemortel 
KÖSTER SL Flex

//  Technische gegevens//  Technische gegevens

Potlife (DIN EN 16945) ca. 20 
minuten (+20 °C) ca. 20 Min. (+ 20 °C)

Verwerkingstemperatuur + 5 
° C tot + 30 ° C + 5 °C tot + 30 °C

Soortelijk gewicht poeder ca. 
1,3 g / cm³ ca. 1,3 g / cm³

Begin van reactie> 60 min > 60 Minuten

Einde reactie <120 minuten < 120 Minuten
Drukvastheid (28 dagen) ca. 
30 N / mm² ca. 30 N / mm²

Buigsterkte (28 dagen) ca. 10 
N / mm² ca. 10 N / mm²

Hechttreksterkte: tot 3 N / mm²
(afhankelijk van de onder-
grond)
Beloopbaar na ca. 4 uur*

Tegel leggen na                                    ca. 6 uur *
Parket, vloerbedekking, PVC 
na 48–72 uur*

Water toevoegen per zak                          5,2 liter per zak

Laagdikte op oppervlakken 2 tot 15 mm

Laagdikte in verdiepingen tot 30 mm

Verbruik
ca. 1,6 kg poeder / m² / mm 

laagdikte

* temperatuurafhankelijk
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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



De voordelen
van KÖSTER SL Flex

• zeer goede hechting op diverse 
ondergronden: hout, tegels, gietasfalt 
dekvloer, staal, beton, dekvloer

• reparatie- en egalisatielaag die in een 
vroeg stadium kan worden belast op 
tegelondergronden

• hoge flexibiliteit - absorbeert bewegingen 
van een houten ondergrond en hoge 
puntbelastingen

• stabiliseert b.v. houten ondergronden door 
hoge buigsterkte

• beloopbaar na ca. 4 uur *

• tegelzetten na. 6 uur*

• parket-, tapijt, PVC na 48–72 uur*

• zeer glad en zelfnivellerend tijdens de 
verwerking

• in een arbeidsgang in 2–15 mm laagdikte 
verwerkbaar, in verdiepingen tot 30 mm

• hard spanningsvrij uit

• makkelijk te verwerken

• giet en pompbaar

• ideaal voor renovaties
* temperatuurafhankelijk

//  Verwerking//  Verwerking

Verdeel direct na het mengen Verdeel direct na het mengen 
(minimaal 3 minuten) in de (minimaal 3 minuten) in de 
gewenste laagdiktegewenste laagdikte

44 De vloeregalisatiemassa wordt De vloeregalisatiemassa wordt 
met een getande vloerwisser over met een getande vloerwisser over 
grotere oppervlakken verdeeldgrotere oppervlakken verdeeld

55 Ontlucht tot slot het materiaal met Ontlucht tot slot het materiaal met 
een prikroleen prikrol66

Voorbereiding ondervloer: Voorbereiding ondervloer: 
Bevestiging van losse planken en Bevestiging van losse planken en 
afdichten van oneffenhedenafdichten van oneffenheden

11 Gronderen met KÖSTER VAP I 06Gronderen met KÖSTER VAP I 0622 Aanbrengen van KÖSTER Aanbrengen van KÖSTER 
wapeningsnet op de houten wapeningsnet op de houten 
ondergrondondergrond

33

KÖSTER SL Flex
Het resultaat: een permanente 
vloeregalisatie die snel en 
veilig kan worden uitgevoerd.


