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Nr. C 500

Udgave: 2016-05-28KÖSTER Betomor Multi A
- Varemærket „Betomor“ er retsligt beskyttet under tysk patent, nr. 306 07 698
- Amtslig prøvningsrapport fra MPA BAU Hannover - DafStb-Retningslinie del 2, tabel 4.3 og del 4
- Prøvningsattest fra MPA Bremen jf. DIN EN 1504-3; 50344-11

Universel, fyld-, udlignings- & korrosionsbeskyttelsesmørtel til hurtig
renovering af beton og murværk.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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C 500

EN 1504-3:2005
Betonerstatningsprodukt for

statisk og ikke-statisk relevant
renovering; Håndudsætning af
mørtel (3.1) EN 1504-3: ZA. 1a

Trykstyrke Klasse R3
Kloridionindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftningstrækstyrke ≥ 1,6 MPa
Reduceret svind/udvidelse Ikke bestemt
Karbonatiseringsmodstand Ikke bestemt
Elasticitetsmodul ≥ 10 GPa
Brandforhold Klasse E

Egenskaber
Kunststofforbedret fyldnings- & udligningsmørtel til beton og murværk.
Hæfter på beton, armeringsstål og murværk, og hærder revne- &
svindfrit op. Beskytter armeringsstål mod korrosion, uden ekstra lag
korrosionsbeskyttelse. Er vandtæt, klorid- & sulfatfri.

KÖSTER Betomor Multi A forener

- Korrosionsbeskyttelsesbelægning
- Hæftesvumme til armeringsstål og beton/murværk
- Vandtæt, svindfri grovmørtel 
- Finmørtel/-spartel

i et produkt.

Tekniske data
Trykstyrke (4 timer, + 20 °C) > 3 N/mm²
Trykstyrke (24 timer, + 20 °C) > 18 N/mm²
Trykstyrke (28 døgn, + 20 °C) > 30 N/mm²
Bøjningstrækstyrke (24 timer, + 20 °C) > 3 N/mm²
Bøjningstrækstyrke (28 døgn, + 20 °C) > 9 N/mm²
Vedhæftningstrækstyrke (28 døgn, + 20 °C) > 2,0 N/mm²
E-Modul > 10.000
Mindste forarbejdningstemperatur + 5 °C
Maksimal lufttemperatur + 30 °C
Maksimal undergrundstemperatur + 40 °C
Forarbejdningstid Ca. 20-30 min.

Anvendelse
Til fyldning og udligning af op til 60 mm hulrum i murværk, uarmeret og
armeret beton, uden separat korrosionsbeskyttelse.
 
 
 

Undergrund
Undergrunden skal være bæredygtig, samt fri for løse og
vedhæftningshæmmende dele, som støv, olie og fedt. Den rengjorte
undergrund skal have en vedhæftningstrækstyrke på mindst 1,5
N/mm². Inden udsætning skal armeringsstål rengøres til Sa 2½ jf. DIN
EN ISO 12944, del 4. En særskilt korrosionsbeskyttelse af
armeringsstålet er, ligesom påføring af en hæftebro, ikke nødvendig.

Forarbejdning
KÖSTER Betomor Multi A blandes med vand (ca. 4,5 liter pr. 25 kg
spand; 2,7 liter pr. 15 kg spand) til en klumpfri, homogen, spartelegnet
masse.

Ved lufttemperaturer over + 30 °C og undergrundstemperaturer over +
40 °C skal blandevandet tilsættes 20 % KÖSTER SB Hæfteemulsion.
Undgå yderligere tilførsel af væske. Der skal anvendes en elektrisk
drevet omrører til blandingen. Blandetiden er mindst 3 minutter. Der bør
ikke blandes mere materiale end der kan forarbejdes indenfor 15
minutter. Maksimal forarbejdningstid er ca. 30 minutter.

KÖSTER Betomor Multi A påføres med spartel eller murske i én
arbejdsgang. På overhængende flader anbefales udsætning at ske i
mindre portioner.

Så snart hærdningen begynder, kan overfladen glattes eller pudses
med et filtsebrædt eller med polystyrenskum. Lagtykkelse: 0-60 mm.

Forbrug
Ca. 1,3 kg/l hulrum

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage
C 500 015 15 kg spand
C 500 025 25 kg spand

Lagring
Mindst 6 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed
Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i
øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Relaterede produkter
KÖSTER SB Hæfteemulsion Nr. W 710
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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