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Köster Saneermortel art. nr. 5.06

Saneermortel en zoutbelaste binnenmuren

Saneermortel en kelderbinnenafdichting

Saneermortel en
buitengevels

Ademende, waterdichte en warmte-isolerende mortel voor binnen en buiten met verhoogde  
waterdamp doorlaatbaarheid ≤ 9µ.

Deze unieke vochtregulerende mortel drukt door zijn verhoogde oppervlakte spanning het water in de 
steen terug. Toch vindt er door het hoge aantal luchtporiën, samen met de droge mortel een aanzien-
lijke dampcirculatie plaats. De pleisterlaag kan door verdamping drogen. Kristalliserende zouten wor-
den onschadelijk in de poriënstructuur van de mortel opgenomen.

Köster Saneermortel voldoet aan de WTA-richtlijn voor Saneer-
mortels en aan DIN 18550.
Een overzicht van referentie adressen staat ter beschikking.

V oor  de restauratie en renovatie van vochtig en door zout beschadigd metselwerk wordt succesvol 
Köster Saneermortel ingezet. Naar keuze in grijs of wit leverbaar. Eventuele verflagen dienen een 
zelfde open karakter te hebben als Köster Saneermortel.

R obuust en slagvast; water-
dicht maar dampopen, spe-
ciaal voor zoutbelaste op-
pervlakken. Eventuele  
verflagen dienen een  
zelfde open karakter te heb-
ben als Köster Saneermortel.

HET TECHNISCH ADVIES

Voor een succesvolle toepassing van Köster Saneermortel is advies en begeleiding van mensen met 
vakkennis en ruime ervaring belangrijk. Indien gewenst wordt een opgeleide en erkende verwerker 
voorgesteld. Bij het technisch advies wordt gelijk een omschrijving van de werkwijze gegeven d.m.v. 
folders en bestekomschrijvingen. Indien nodig wordt er diepgaand onderzoek gedaan. Op verzoek 
wordt het werk ter plaatse begeleid door één van onze adviseurs.

Kerk Buiksloot Amsterdam

Museum Catharijne Convent

Hofstede Wiltenburg Bunnik

E en kelder gebruiken waar deze voor gebouwd 
is, namelijk het bewaren of opslaan van goede-
ren of, zoals hiernaast afgebeeld, als tentoon- 
stellingsruimte, vereist een aparte systeemop-
bouw om het juiste klimaat te verkrijgen. Sa-
men met het Köster 1-2-3 Kelderdicht Systeem 
als afdichting bij drukkend water, zorgt Köster 
Saneermortel voor een vochtregulerende wer-
king waarbij, met name in een kelder, con- 
densvorming wordt voorkomen.


