
 
 
 
 
 
KÖSTER SANEERMORTEL
GRIJS/WIT

TECHNISCH MERKBLAD MET TOELICHTINGEN EN
VERKLARINGEN / ARTIKEL NR. 5.06

 Meest recente update: juli 2011  
 
 
ADEMENDE, ZOUT EN VOCHTBESTENDIGE SANEERMORTEL VOOR
BINNEN EN BUITENMUREN.

Testbericht na DIN EN 998, MPA BAU Hannover. CE
 
 
 
EIGENSCHAPPEN
 
Voorgemengde, droge mortel met goede
verwerkingseigenschappen. Door de waterdichtheid van
de mortel wordt water in vloeibare vorm niet opgenomen.
De hoge porositeit door microporiën en de daarmee
verbonden hoge diffusie waarde (dampopenheid) van de
vochtigheid in waterdampvorm maakt een snel droog
worden van de door en door vochtige muur mogelijk. De
porositeit bewerkstelligt bovendien een verhoogde
warmtewering. Op grond van de grote dampopenheid
komt het ook bij hoge luchtvochtigheid niet tot
condensvorming, schimmels vinden geen
voedingsbodem, vorming van vochtvlekken wordt
verhinderd.
Köster Saneermortel voldoet aan alle eisen van DIN
18550. De fabrieksmatige productie garandeert steeds
een gelijkblijvende kwaliteit.
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS    
                 

3

gewicht droge massa         : 1330 kg/m3            

verhouding van buig/trek-
sterkte tot drukvastheid       : 1 : 2  (28 dg.)          

poriëngehalte verse mortel   : 35 %             
poreusheid verharde mortel : 45 %             
begin verstijving              : 3 uur bij 20 0C.

diffusie weerstandsgetal       : ca. 8 µ             
         
                                                                                             
                                                                                             
 WERKWIJZE
 
De vochtregulerende saneermortel drukt door zijn
verhoogde oppervlaktespanning het water in de muur
terug, toch vindt er door het hoge aantal luchtporiën,
samen met de droge mortel, een aanzienlijke
dampcirculatie plaats. De pleisterlaag kan door
verdamping uitdrogen. Kristalliserende zouten worden
onschadelijk door poriënstructuur opgenomen.
 
 
 
 
 

 
 
TOEPASSING
 
Vooral geschikt voor het opnieuw bepleisteren van vochtig
metselwerk dat door bevriezing en zout beschadigd is en
ter bescherming van tijdelijke vorming van condenswater.
Te gebruiken in ruimten met verhoogde luchtvochtigheid
(kelder, keuken, enz.); als bepleistering na succesvolle
afdichting met het Köster Kelderdicht Systeem; als
bepleistering na succesvolle horizontale afdichting tegen
optrekkend vocht; als ademende, waterdichte en warmte-
isolerende mortel voor binnen en buiten.
Niet voor de afdichting tegen drukkend water geschikt.
Daar stortwater of sneeuw als drukwater kunnen werken,
is in het onderste sokkelgebied bij de toepassing buiten (
tot ca. 30 cm. boven terreinoppervlakte) een extra
waterdichte laag aan te raden, bijvoorbeeld Köster KBE
Rubber/Bitumenlaag.
 
 
NIEUWBOUW BEPLEISTERING BINNEN EN BUITEN
 
Daar waar het op een bijzondere ademende, isoleermortel
aankomt, is Köster Saneermortel heel geschikt,
bijvoorbeeld in vochtige ruimten, kelders, keukens,
douches, wasserettes, bakkerijen, enz., maar ook in
ruimten, die slechts af en toe of een klein beetje verwarmd
worden, zoals bijvoorbeeld kerken, vakantiewoningen,
toiletten, slaapkamers, enz.
Op een niet-dekkende hechtbrug, bijv. Köster
Saneermortel-hechtlaag (art.nr: 5.05) kan de
Saneermortel één- of meerlagig opgebracht worden.
Indien juist verwerkt is de Köster Saneermortel ook een
goed functionerende buitenmortel volgens DIN 18 550,
deel 1.
 
 
ONDERGROND
 
De ondergrond moet absorberen, moet van minerale
oorsprong en gipsvrij zijn. De ondergrond moet iets
vochtig gemaakt worden.
Het oude pleisterwerk tot 50 cm. boven de zichtbare, met
vocht en/of zout doortrokken zone afhakken. Wordt een
vroegere pleisterlaag zichtbaar, dan dient deze
pleisterlaag geheel verwijderd te worden, ook wanneer de
vochtigheidsgrens nog niet helemaal door gedrongen is.
 
Het metselwerk op mechanische wijze reinigen en de
verweerde specie in de voegen tot 2 cm. diepte
uitkrabben. Afhankelijk van de soort en de concentratie
van het zout dat voorhanden is, moet op de ondergrond
een zoutbehandeling worden uitgevoerd. Dit geschiedt
door het behandelen van het metselwerk met Köster
Polysil.
 
 

-

Kleuren           : grijs en wit

buig/treksterkte                  : 1,5 N/mm²           

gewicht verse mortel          : 450 kg/m          

drukvastheid                       : 3,2 N/mm²  28 dg           
                                                        

luchtporiëngehalte              : ca. 30 %



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOEPASSING TEGEN OPTREKKEND MUURVOCHT
 
Eerst moet in de onderste laag van het metselwerk
volgens de werkvoorschriften met Crisin®
harsflesjes een afdichting tegen optrekkend vocht
aangebracht worden. Dan wordt de voorhanden zijnde
mortel afgehakt, zachte voegmortel uitgekrabt en
afgeborsteld. Daarna volgt de zoutbehandeling met Köster
Polysil.
 
 
 
TOEPASSING TEGEN EENZIJDIG DRUKKENDE
MUURVOCHT
 
De afdichting tegen drukkend, stromend water, ook
wanneer het af en toe optreedt, met het Köster
Kelderdicht Systeem uitvoeren. Als pleisterlaag kan dan
de Saneermortel opgebracht worden. De Saneermortel
zorgt voor een verhoogde warmte-isolering en gaat
condensvorming tegen.
 
 
VERWERKING
 
De volledige inhoud van de zak Saneermortel (wit of grijs)
met water aanmaken; per zak (25 kg.) is ca. 3,3-3,8 ltr.
water nodig. Water aangemaakt met Köster Haftemulsie
(verh. 5:1), alleen voor de hechtbrug. Het geheel goed
mengen, ongeveer 5 minuten.
Als hechtbrug de muur voorzien van een spritslaag
Saneermortel, 5 mm. dik. Deze met een kamspaan
horizontaal ruwhalen; Voegen mogen niet met de
spritslaag gevuld worden.Droogtijd in acht nemen.
 
Vervolgens de Saneermortel alleen met water aanmaken
en de Saneermortel min. 15 mm. dik aanbrengen. De
verse mortel wordt met de rij dichtgezet en aansluitend
vlakgezet. Schuurwerk kwaliteit, groep 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NABEHANDELING
 
De oppervlakte kan door een speciaal gestructureerde
laag, Köster Saneermortel fijn nabehandeld worden, als
pleisterwerk groep 2. Waterdamp ondoorlaatbare lagen
mogen niet opgebracht worden zoals kunststof mortels en
dispersie verven, omdat de werking van de mortel
daarmee in gevaar komt.
 
 
VERBRUIK
 
Saneermortel : ca. 12 kg/m² per cm. mortellaag

Haftemulsie : ca. 200 gr/m²

 
 
VERPAKKING
25 kg. zak
 
 
OPSLAG
Gesloten en droog tot 12 maanden te bewaren.
 
 
VEILIGHEID
Bevat cement. Reageert alkalisch. Daarom huid en ogen
beschermen.
Bij contact met huid of ogen grondig spoelen met water.
 

 
 
 
 
 
 
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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