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DIEPTEGRONDERING VOOR VOCHTIGE EN ZOUTHOUDENDE ONDERGRONDEN 
VLOEIBARE HARDER VOOR NB DICHTINGSPASTA 

 
 
EIGENSCHAPPEN 
Köster Polysil is een laag viscoos product op 
polymeer/silicaat basis. 
Op zouthoudende en vochtige ondergronden zorgt 
Polysil voor een reductie van het poriënvolume in de 
ondergrond en reduceert op deze wijze het zout- en 
vochttransport op het grensvlak tussen ondergrond en 
eventuele stuclagen c.q. afdichtingsmortels. Afhankelijk 
van de ondergrond dringt Polysil 2 cm. in, waarbij 
Polysil steenverstevigend werkt.  
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Verwerkingstemperatuur              minimaal 5o C 
Dichtheid                                      1.03 g/cm3 
Oppervlakte                                  transparant, 
                                                      iets kleverig 
 
Volgende opbouw na: 
− Ca. 30 min. met cementgebonden materialen. 
− Minstens 24 uur met Acrylaat en Silicaatverven. 
 
 
TOEPASSING 
Polysil wordt ter reductie van zuigende en als 
versteviger voor minerale ondergronden ingezet. 
Polysil vermindert het gevaar van het hernieuwd 
vormen van zoutuitbloeiingen. Daarnaast dient het als 
harding van afdichtingsschlämmen. 
 
 
ONDERGROND 
Zwak tot sterk zuigende, droge en vochtige 
ondergronden. De ondergrond moet vetvrij en vrij van 
losse bestanddelen zijn. Zoutuitbloeiingen vooraf 
afborstelen. 
 
 
VERWERKING 
 
Dieptegrondering 
 
Met kwast of rugspuit naar gelang de situatie in een of 
meerdere lagen; tijdens de afbindfase mag de 
ondergrond en de omgevingstemperatuur niet onder de 
0o C zakken. De tijdens de afbindfase aan de 
oppervlakte zichtbaar wordende zouten afborstelen. 
 
 
 
 
 

 
Binnenafdichting met afdichtingspasta 
 
Als opbouw voor een zeer resistente afdichtingslaag 
met Köster NB Pasta grijs, wordt de volgende 
werkwijze aanbevolen: 
 
− Polysil opbrengen en na ca 4 uur 
− NB Pasta zonder hechtemulsie 
− Direct een nieuwe laag Polysil 
− Direct een nieuwe laag NB Pasta 
− Direct een afsluitende laag Polysil 
 
 
VERBRUIK 
Als dieptegrondeer per laag            ca. 100 - 130 gr/m2 
Als harder voor dichtingspasta’s     ca. 200 – 250 gr/m2 
 
 
REINIGING VAN DE GEREEDSCHAPPEN 
Direct na gebruik met water. 
 
 
VERPAKKING 
10 kg. jerrycan 
 
 
OPSLAG                                                                  
Koel, vorstvrij ca 12 maanden te bewaren. 
 
 
VEILIGHEID 
Gedurende de verwerking veiligheidshandschoenen en 
veiligheidsbril dragen. 
 

  
 
 
 

Wij hebben geen controle over het correct en daarmee succesvol verwerken van onze producten. Wij garanderen derhalve slechts de kwaliteit van onze 
producten binnen het kader van onze handelsvoorwaarden, echter niet het succesvol verwerken daarvan. Dit blad met toelichtingen en verklaringen vervangt 
alle eerdere uitgaven. 
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