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   KREISEL COAT 502L 
   Lichtgewicht bastaardmortel voor het manueel of machinaal uitvlakken van  
   gevels (originele benaming voor attesten en goedkeuringen Tynk 502L)

 
Eigenschappen:  Coat 502L is een mengklare, machinaal of handmatig verwerkbare pleistermortel samengesteld uit minerale  
   bindmiddelen, minerale vulstoffen, lichte toeslagstoffen (perliet) en verbeteraars. Na toevoeging van water  
   wordt een homogene pleister bekomen met een uitstekende hechting op de ondergrond. Na verharding van  
   de pleister is deze vorstbestendig. Het product is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, ook voor  
   ruimtes met een hoge relatieve vochtigheid zoals badkamers, douche’s, sauna’s, ... .
 
Toepassing:  Kan in één of meerder lagen toegepast worden als onderlaag voor gipsen, verven of sierpleisters op  
   ondergronden in steenachtige materialen zoals snelbouwers, cellenbeton, volle stenen, ... .
 
Technische parameters: Samenstelling: Portland cement, kalk, gehydrateerde minerale vulstoffen (met Perliet). 
   Volumegewicht: -uitgeharde pleister: 1.2 g/cm³ 
                -verse pleister: 1.5 g/cm³ 
   Druksterkte na 28 dagen: categorie II CS 
	 	 	 Buigsterkte	na	28	dagen:	≥	0.4	Mpa 
   Waterabsorptie: categorie WO 
   Korrelgrootte: tot 1.25 mm 
   Brandklasse: A1
 
Uitvoeringsgegevens: Verwerkingstemperatuur: (matariaal, omgeving, lucht,...) van 5 °C tot 30 °C 
   Een zak van 30 kg aanmaken met ca 6 l water 
   Na aanmaak met water is de pleister nog bruikbaar: -tot 20 °C: ca 3 uur 
                    -boven 25 °C: ca 1 uur 
   Laagdikte: 5-20 mm 
   Verbruik: ca. 1.1 kg/m² per 1 mm laagdikte. 1 zak brengt ongeveer 25 dm³ natte mortel op.
 
Voorbereiding  Het wordt sterk aangeraden de pleister pas aan te brengen nadat de ondergrond (muren, beton of andere  
ondergrond:  bouwdelen) vrij is van krimp en / of zettingen. Bij normaal metselwerk betekent dit min. 2-3 maanden, bij  
	 	 	 beton	min.	4-6	maanden.	De	ondergrond	moet	draagkrachtig,	zuiver,	stabiel,	gelijkmatig	en	voldoende	 
   zuigkracht hebben en voldoende vlak zijn om de pleister in een min of meer gelijke dikte te kunnen aan- 
   brengen. De te bepleisteren bouwdelen moeten vrij zijn van stof, vetten, roet, verfresten, ... . 
   Bij twijfel dient de leverancier gecontacteerd te worden om een eventuele voorafgaandelijke hechtingslaag  
   aan te wijzen.
 
Voorbereiding product: Voldoende zuiver, koud water mengen in het droog mengsel met een mengmachine of in de spuitmachine,  
   dit gedurende ca. 3 minuten. Na het mengen de consistentie van de mortel controleren en eventueel water  
   toevoegen. Bij volgende mengbeurten dezelfde waterhoeveelheid aanhouden.  
   Eenmaal de binding van de pleister is ingezet mag geen water meer toegevoegd worden en mag het  
   product niet meer worden gebruikt .
 
Gebruiksaanwijzing: Breng de pleister gelijkmatig aan tot een maximale dikte van 20 mm . Bij ondergronden met een verhoogd  
   risico een aangepast wapeningsweefsel inbedden, dit zo dicht mogelijk aan het oppervlak zonder dat dit  
   zichtbaar wordt. 
   Bij het aanbrengen van de pleister in meerdere lagen dient men de voorafgaandelijke laag horizontaal te  
   kammen. 
   Tussen de lagen onderling dient voldoende droogtijd gerespecteerd te worden. De afgewerkte gevel  
   afschermen tegen regen, wind en hevige zon. 
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Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:  Papieren zakken van 30 kg, 35 zakken per pallet.
 
Opslag:   Tot 12 maanden na productie, droog, in een ongeopende verpakking en op houten paletten.
 
Gevaren:  De pleister reageert na aanmaak alkalisch. Vermijd contact met de huid en bescherm uw ogen. In het geval  
   van contact met de ogen, grondig spoelen met zuiver water en medisch advies inwinnen. Gebruik persoonlijke  
   beschermingsmiddelen!! 
 
Algemene	voorwaarden:	 De	inhoud	van	de	technische	fiche	is	met	grote	zorg	samengesteld	en	is	het	resultaat	van	studie,	tests	en	 
   ervaring rekening houdend met de stand van de techniek.  
   De gegeven inlichtingen dienen opgevat te worden als een algemene productomschrijving. Ze houden  
   geen contractuele garantie en verbintenissen in voor AXO Industries in het kader van concreet gebruik van  
   het betreffende product. AXO Industries verleent geen garantie naar functionaliteit of resultaat.  
   In alle gevallen en zeker bij twijfel in het kader van concreet gebruik is het aangewezen dat de klant zich richt  
	 	 	 tot	AXO	Industries	voor	specifieke	toelichting	of	advies.	AXO	Industries,	dan	wel	haar	leverancier	behouden	 
	 	 	 zich	het	recht	voor	om	wijzigingen	aan	de	technische	fiche	aan	te	brengen,	zonder	voorafgaandelijke	 
	 	 	 mededeling.	Er	rust	op	de	klant	een	verificatieplicht.


