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KombiTherm Voorspuitmortel 
In de fabriek gemaakte, waterafstotende minerale droogmortel CS IV volgens DIN EN 998-1
Mortelgroep P III volgens DIN  18550

Samenstelling
KombiTherm Voorspuitmortel  bestaat uit geclassificeerde en gedroogde natuurlijke zandsoorten op carbonaat- of 
silicaatbasis, hydraulische bindmiddelen en additieven voor een betere verwerking.

Toepassingsgebied
KombiTherm Voorspuitmortel is geschikt als voorspuitmortel op moeilijke ondergronden, gemengd metselwerk, 
breuksteen metselwerk, enzovoorts. Als tussenlaag voor cementpleisters en kalk-cement pleisters. Bij gladde en 
niet-zuigende ondergronden zoals beton KombiTherm Hecht- en grondmortel Grijs KAM als hechtbrug gebruiken. 
Bij sterk zuigende ondergronden egaliseert KombiTherm Voorspuitmortel de zuiging voor de volgende stuclaag.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stevig, draagkrachtig en zonder uitslaan (zweten) en film-vormende 
scheidingsmiddelen zijn. De pleistergrond moet zorgvuldig op draagkracht worden gecontroleerd. Op beton en 
andere gladde/niet-zuigende ondergronden een hechtbrug aanbrengen met KombiTherm Hecht- en grondmortel 
Grijs KAM, en deze met een getand spackmes ruw wegzetten. Bij ondergronden die niet draagkrachtig zijn een 
passende stucdrager gebruiken.

Verwerking
KombiTherm Voorspuitmortel  kan met alle in de handel zijnde stukadoorsmachines  of met de hand verwerkt  
worden. Indien het met de hand word verwerkt de zakinhoud met ca. 5-6 liter schoon water mengen tot een 
homogene, klontvrije massa.
Bepaal van tevoren of de ondergrond geheel of halfdekkend (50%) moet worden bezet in wratvorm of ruw gehaald 
wordt met getand spackmes, in een laagdikte van 4-5 mm. Bij saneermortels altijd halfdekkend voorbehandelen. Na 
het Spritzen van de mortel altijd de mortel oppervlakte opruwen met een schone harde bezem. De mortel moet in 
de regel ca. 2 dagen drogen alvorens er de volgende laag op mag.
   
Verbruik 
Toepassing  
Korrelgrootte: ca. 2.8mm ca. 4  kg/m²* ca. 6 m² zak (à 25 kg)
 ca. 8  kg/m²** ca. 3 m² zak (à 25 kg)
* Bij Wratvormig, 50% dekkend    ** Bij volledige dekking
Alle verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ondergrond en aanbrengproces. Bepaalde de nauwkeurige hoeveelheden d.m.v. een proeflaag op het object!

Technische specificaties
Criterium Waarde/eenheid
Mortelgroep P III volgens DIN  18550 Normale pleistermortel GP volgens DIN EN 998-1
Druksterkte > 10,0 N/mm²
Warmtegeleidbaarheid λ 10, dry, mat ca. 0,87 W/(mK) voor P=50%
(Tabelwaarde volgens DIN EN 1745) ca. 0,66 W/(mK) 
Wateropname w≤ 0,5 kg/m2h0,5
Waterdamp diffusieweerstandswaarde μ ≤ 25
Benodigde hoeveelheid water ca. 5,0-6   l/zak

Bij alle gegevens gaat het om karakteristieke waarden die onder laboratoriumomstandigheden volgens de betreffende testnormen en gebruikspogingen werden 

bepaald. Praktijkgerichte afwijkingen zijn mogelijk.

Technisch merkblad
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Opslag
Droog, tegen vochtigheid beschermd, 9 maanden

Afleveringsvorm 
In papieren zakken à 25 kg Artikel-Nr. 00101208  42 zakken/pallet 

Veiligheidsadviezen
Dit product is een risicomateriaal. Gegevens ter indeling en aanduiding van het product kunt u in het 
EG-veiligheidsblad vinden.

Belangrijk
De vers aangebrachte pleister moet, door geschikte maatregelen, tegen te snelle wateronttrekking door de 
zon, wind, hoge temperaturen, slagregen en vorstinwerking worden beschermd. Hoge luchtvochtigheid en lage 
temperaturen kunnen de verhardingstijd duidelijk verlengen. Niet verwerken bij lucht- en constructietemperaturen 
onder +5 °C en te verwachten nachtvorsten. Reinig het gereedschap direct na gebruik. Aangrenzende delen 
(glas, keramiek, hout, metaal etc.) voor de verwerking afdekken en afplakken. Voor de pleisteruitvoering gelden 
DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350, VOB Deel C.

Afvoer
Alleen volledig leeg gemaakte zakken (stofvrij) kunnen bij de recycling worden ingeleverd. Verharde materiaalresten 
als puin of bouwplaatsafval afvoeren

Kwaliteit
Al onze producten worden in het eigen laboratorium voortdurend zelfstandig en extern bewaakt. Bovengenoemde 
uitvoeringen dienen als advies en baseren zich op de beste huidige kennis. De algemene geldigheid van de 
afzonderlijke adviezen moet echter als bindend worden uitgesloten omdat de toepassing en verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en de verschillende staat van de ondergronden telkens een afstemming volgens 
vakkundige- en ambachtelijke gezichtspunten vereist. De geldende normen, certificaten en richtlijnen dienen 
steeds in acht te worden genomen. Ons vakkundig adviescentrum staat voor alle verdere technische vragen voor u 
klaar.


