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KÖSTER Swellable Grout

Mortar expandabil autonivelant
Caracteristici
KÖSTER Swellingble Grout este un mortar de granulație fină, cu fixare
normală, formulat cu o componentă moderat expandabila. Acesta
asigură o bună răspândire a debitului, este turnabil și are o durată de
lucru de cel puțin 45 de minute. KÖSTER Mortar expandabil este
rezistent la sarurile pentru dezgheț și alte săruri dăunătoare, precum și
uleiuri și lubrifianți.

Consum
1,9 kg per litru de gol

Impachetare
SL 252 025 sac de 25 kg 

Produse inrudite
KÖSTER Double Paddle Mixer - Amestecător
dublă acţiune
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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