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Tehnični list/art.št: M 150 024

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Mautrol Suspenzija za izvrtine
- Industrijska klasifikacija "Mautrol" registrirana pri nemškem patentnem uradu, K 50 862

Silikatna zalivna malta za zapolnjevanje praznin pred injektiranjem-
izdelavo horizontalne zapore
Lastnosti
KÖSTER Mautrol Suspenzija za izvrtine je polnilna malta s silikatnimi
lastnostmi. Ko jo zmešamo z vodo dobimo zelo fino in tekočo malto, ki
prodre v še tako majhne odprtine in razpoke. KÖSTER Mautrol
Suspenzija za izvrtine prav tako utrdi in okrepi podlago.

Tehnične lastnosti
Odprti čas cca. 1 ura
Ponovno zapolnjevanje vrtine po cca. 30 min do 3 h
Poroznost manj kot 3 % volumna
 

Področje uporabe
KÖSTER Mautrol Suspenzija za izvrtine je namenjena
polnjenju praznin in razpok ter utrjevanju gradbene konstrukcije pred
vgradnjo KÖSTER Mautrol 2K, KÖSTER Mautrol Flex 2K, KÖSTER
Mautrol Tekočega tesnila ali KÖSTER Crisin 76 Koncentrata.
Uporablja se pri injektiranju brez pritiska, brez KÖSTER Kapilarnih
palčk ter za zapiranje vrtin po končanem tesnjenju.

Vgradnja
Če pri ali po vrtanju vrtin, preko katerih nameravate vgraditi
horizontalno bariero proti dvigu vlage, opazite oz. naletite na reže,
odprtine, praznine in razpoke, morate le-te zapolniti s KÖSTER Mautrol
Suspenzijo za izvrtine.
Vrtine sperite s čisto vodo. KÖSTER Mautrol Suspenzijo za izvrtine
zmešajte s čisto vodo (cca. 12 l za 24 kg vrečo), tako da dobite tekočo
malto, ter z njo nemudoma napolnite vrtine. Pri tem uporabite primerno
orodje. Po pribložno 30 min do 3h, ponovno zvrtajte luknje (odprete
vrtine). Po preteku najmanj 3h lahko nadaljujemo z izdelavo
horizontalne bariere in vgradnjo izbranega tesnilnega sredstva. Po
končanem delu izvrtine zaprete s KÖSTER Mautrol Suspenzijo za
izvrtine.

Poraba
ca. 1,6 kg/l odprtine

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje
M 150 024 24 kg vreča

Shranjevanje
Shranjujte v suhem prostoru v originalno zaprti embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 6 mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. 
V času injektiranja je potrebno okolico obvezno zaščititi pred
injkektirnim materialom, ki lahko pomotoma ali zaradi pritiska priteče iz
zidu, vrtine, pakerja,...
Med injektiranjem se ne zadržujte direktno za pakerji.

Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Drugo
V primeru da ob pojavu špranj, rež, odprtin, praznin, odprtih stikov ali
razpok, le-teh ni potrebno zapolniti zaradi strukturne ojačitve objekta,
za premoščanje teh razpok priporočamo uporabo KÖSTER Kapilarnih
palčk. V kolikor je debelina zidu nad 24 cm, priporočamo vporabo
Sistema z vogalnimi nastavki.
Za več informacij, prosimo glejte opise posameznik izdelkov/sistemov.

Sorodni izdelki
KÖSTER KB-Loka ročna črpalka Št. art.  IN 952 001
KÖSTER Mautrol-tekočina za zatesnitev
zidov

Št. art.  M 241

KÖSTER Mautrol 2K Št. art.  M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K Št. art.  M 262 020
KÖSTER Vogalni nastavek Št. art.  M 930 001
KÖSTER Kapilarne palčke Št. art.  M 963
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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