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Technisch merkblad C 590

Datum update: 11-03-2017KÖSTER Schachtmortel
- Official Test Certification voor toepassing in drinkwatergebieden, Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347 „Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im
Trinkwasserbereich“

Chemisch resistente, snel uitharde renovatiemortel voor riolen en
schachten, vezelversterkt.
Eigenschappen
Köster Riool en Schachtmortel is een waterdichte, snel uithardende en
snel drogende renovatiemortel voor riolen en schachten. Köster riool en
schachtmortel is vezelversterkt en ontwikkelt een hoge druksterkte.
Köster riool en schachtmortel kan onder water worden toegepast, zelfs
onder stromend water.

Technische gegevens
Dichtheid mortel 1.8 kg / l
Drukvastheid (24 uur) > 18 N / mm²
Drukvastheid (7 dagen) > 35 N / mm²
Drukvastheid (28 dagen) > 50 N / mm²
Buigtreksterkte (24 uur) > 3,5 N / mm²
Buigtreksterkte (7 dagen) > 6 N / mm²
Buigtreksterkte (28 dagen) > 7 N / mm²
Pot life (+ 20 °C) ca. 20 min.
 

Toepassingsgebieden
Uitvoering van waterdichte reparaties en esthetische reparaties, in
mangaten, schachten en rioleringen, tevens voor het uitrepareren van
gaten tot 3 cm. Köster riool en schachtmortel kan ook onder water
worden gebruikt.

Ondergrond
Vast en schoon, olie en vetvrij. Kan gebruikt worden op alle dragende,
vaste minerale ondergronden. Aangetaste ondergronden vooraf tot op
de gezonde ondergrond reinigen ( stralen ). Tegels moeten worden
verwijderd. De ondergrond moet poreus open zijn. Vóór de verwerking
de ondergrond bevochtigen.

Verwerking
25 kg Schachtmortel mengen in 5-5,5 liter water met een langzaam
draaiende elektrische menger tot er een klontenvrije consistentie wordt
bereikt. De mortel is gedurende ongeveer 20 minuten verwerkbaar.
Köster riool en schachtmortel is met gebruikelijk metselwerk
gereedschap te verwerken. De minimale dikte voor een waterdichte
laagdikte is 4 mm, de maximale toepasbare dikte in één laag is 3 cm.

Verbruik
Ca. 1,8 kg / l Holle ruimte; ca. 18 kg / m² / cm Laagdikte

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water

Verpakking
C 590 000 1 Palet = 40 x 25 kg (= 1,000 kg)
C 590 025 25 kg Verpakking

Opslag
Droog in de originele, gesloten verpakking ten minste 6 maanden.

Veiligheid

Handschoenen en beschermbril dragen.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Peristaltische-Pomp Art.-Nr. W 978 001
KÖSTER Dwangmenger dubbele Garde Art.-Nr. X 992 001
KÖSTER Mortelspiraalmenger set Art.-Nr. X 998 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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