
//  Technische gegevens

Technische gegevens KÖSTER SL Premium

Drukvastheid (28 dagen) ca. 45 N / mm2

Buigsterkte (28 dagen) ca. 10 N / mm2

Krimpmaat < 0,5 mm / m
Slijtvastheid BCA AR 0,5*
Hechtsterkte op beton tot en met 4 N / mm2

Potlife ca. 20 Min. (+ 20 °C)

Laagdikte 

(op minerale ondergronden)  2 – 15 mm , in verdiepingen  
  tot 30 mm

Berijdbaar ca. 24 uur.**(zachte banden)

Ondergrondvoorbereiding Na gebruik stralen, frezen  
  of afborstelen, primeren

Primer KÖSTER SL Primer: porien-
  open grondering, 1 laags

Verwerking Rakel, prikroller

Voorbereiding op aansluitende Afschuren (voor KÖSTER
hars vloercoatings kunststof hars vloercoatings
  voldoende)

 *in elk geval de best mogelijke waarde
 ** temperatuurafhankelijk

Vloersystemen 

Vloeregalisatie 
KÖSTER SL Premium

Snel, zeker, duurzaam
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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



// Verwerking

De belangrijkste eigenschappen 
op een rij:

• robuust, snel en gemakkelijk te gebruiken egali-
seermiddel voor vloeren

• zeer hoge drukvastheid 45 N/mm²

• uitstekende vloeibaarheid

• NIEUW: tweefasige krimp gecompenseerd 
daarom kan het met KÖSTER VAP I 06 Primer ook 
op kunstharsvloeren worden gebruikt!

• 90% minder krimp dan conventionele egaliseer-
middelen voor vloeren

• eenvoudig en klonten vrij te mengen

• uitzonderlijk homogeen in de uitharding, dus: 
geen zachte laag aan het oppervlak!

• ontwikkeld voor eenvoudige en veilige verwerking 
- hoge uitvoeringsbetrouwbaarheid

• resulteert in een gladde, ook direct bruikbare   
oppervlakte

• scheurvrij uitharden, ook bij verschillende        
laagdiktes 

• begaanbaar na ca. 3 - 4 uur*

• tegelzetten na ca. 4 - 6 uur* mogelijk

• parket-, tapijt na 24 uur* te plaatsen

• kunststof coatings na 24 uur*

• hoge hechting aan de ondergrond
Geen onzekerheid meer over de zuigkracht van de 
ondergrond en geen (onveilige) voorbevochtiging 
nodig door gebruik van KÖSTER SL Primer
 *temperatuurafhankelijk

KÖSTER SL Premium

Ondergrondvoorbereiding

Grondering met KÖSTER SL Primer
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Minimaal drie minuten intensief mengen met een 
geschikte mixer
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Verdeel direct na het mengen in de gewenste laagdikte44

De vloeregalisatiemassa wordt met een getande vloer-
wisser over grotere oppervlakken verdeeld

55

Ontlucht tot slot het materiaal met een prikrol66

KÖSTER SL Premium
Het resultaat: een snel en 
zeker uit te voeren duurzame 
Vloeregalisatie


