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ECO MORTAR SL is een erg dunne, milieuvriendelijke, vloeibare, minerale vloeregalisatiemassa op basis van een nieuw 

bindmiddel. Met een laagdikte van 2 tot 40 mm hardt dit product snel uit tot een gladde ondergrond die met de hand 

of machine kan worden verwerkt. Het is gemakkelijk te gebruiken, spanningsvrij en zelfnivellerend. 

ECO MORTAR SL
Slijtvaste, zelfnivellerende, egalisatiemortel 

Productinformatie

Kenmerken en voordelen

Ideaal om vloeren te egaliseren

Milieuvriendelijk

100% mineraal

Lage belasting en krimpvrije uitharding

Goede hechting, druk- en buigtreksterkte

Hoge vloeibaarheid

Direct bruikbaar en hard oppervlak

Gemaakt met alternatieve materialen die een lage CO2 voetafdruk hebben (zeer lage emissie)

Mengbaar met zand voor een grotere laagdikte en een breder scala van toepassingen

Vrij van oplosmiddelen, vrij van VOC’s en geurloos

Eenvoudige toepassing

Ook machinaal verwerkbaar

Toepassingen

ECO MORTAR SL wordt gebruikt voor het gladstrijken van ruwe en ongelijke beton- en cementdekvloeren binnenshuis. 

Ook ideaal voor het gladmaken van oppervlaktes voor het leggen van tapijt, laminaat, parket, PVC-vloeren of linoleum. 

Door zijn hardheid ook direct te gebruiken in garages, fabrieken, kelders enz. Voor buitengebruik alleen in combinatie 

met een daaropvolgende vochtbescherming.
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Voor het aanbrengen van de coating, moet de ondergrond droog, schoon en vrij zijn van alle vormen van afval. 

Mechanische voorbehandeling van het oppervlak, bijvoorbeeld gritstralen, wordt aanbevolen. De pull-off test moet 

minimaal 1,5 N / mm ² bedragen. De ondergrond dient voorzien te worden van ECO PRIMER en moet gedurende 2 uur 

drogen. De absorptievermogen van de hechtingsprimer kan worden aangepast. Dit vermijdt luchtbellen in de 

daaropvolgende vloersystemen. Om dit te kunnen garanderen op kritische ondergronden, moet een testgebied van 

1m² worden gecreëerd. Breng een extra laag primer aan indien nodig. De coatingwerkzaamheden na de primer 

moeten binnen de 6 uur afgewerkt worden. Dilatatievoegen moeten overgenomen worden.

ECO MORTAR SL
Slijtvaste, zelfnivellerende egalisatiemortel

Technische informatie

Mengverhouding 5,25-5,50 liter water per zak van 25kg ECO Mortar SL.
Het water dient in een consequente verhouding toegevoegd 
worden om kleurverschillen te vermijden.

Kracht klasse CT-C35-F5 volgens DIN EN 13813

Slijtweerstand volgens BCA AR 0,5

Slijtvastheid volgens Bohme A 22

Verwerkingstemperatuur Min. +5°C, max. +45°C
Vloertemperatuur min. 3°C boven dauwpunt

Verwerkingstijd 10°C => 45 minuten
20°C => 30 minuten
30°C => 20 minuten
40°C => 15 minuten

Applicatiedikte 2 – 40 mm; tot 50 mm indien gemengd met 0,5-1,0 mm 
kwartszand

Druksterkte 35 N/mm²

Buigtreksterkte Ongeveer 5 N/mm²

Bulkdichtheid Ongeveer 1,3 g/cm³

Dichtheid verse mortel Ongeveer 2,0 g/cm³

Consumptie Ongeveer 1,7 kg/m² per mm applicatiedikte (1,7kg droog poeder)

Belastbaarheid
Beloopbaar
Licht belastbaar
Volledig belastbaar

Doorharding aan 20°C
Na ongeveer 4 uur
Na 1 dag
Na 4 dagen

Voorbereiding van de ondergrond
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Voor het gebruik van ECO MORTAR SL als eindlaag en voor het gelijktijdig werken op verschillende ondergronden met 

wisselende absorptiewaarden moet het oppervlak vooraf worden geëgaliseerd om een uniforme kleuring te behouden. 

Hiervoor wordt ECO SL MORTAR aangebracht met een getande spatel of een plakspaan. De laagdikte moet 1 mm zijn. 

Voor het aanbrengen van de tweede laag moet de voorgestreken ondergrond opnieuw worden voorzien van een laag

primer. De primer kan ongeveer na 4 uur worden aangebracht. Let op de wachttijden tot de volgende laag.

ECO MORTAR SL
Slijtvaste, zelfnivellerende egalisatiemortel

Mengen en aanbrengen

ECO MORTAR SL is een droog poeder. Voeg 5,25 liter water per 25 kg poeder materiaal in de mengkuip. Giet dan ECO 

MORTAR SL erin terwijl u roert. Wij adviseren om met een menger te werken met mengstaaf van 20 cm breed - vorm 

peddel. Het gebruik van een continue mengpomp of semi-automatische mixer is aangewezen voor grote oppervlakken. 

Mengtijd voor de semi-automatische mixer is ongeveer 4 tot 6 minuten per 100 kg poeder.

Breng na het mengen ECO MORTAR SL op het voorbewerkte oppervlak aan en verdeel het met een tandenkam, rakel 

of plakspaan. Gebruik een spike rol op de vers gelegde mortel voor een betere hechting en textuur. Voor dunne laag (5 

mm en lager) , kan het hoeveelheid water verhoogd tot 5,5 liter per 25 kg poeder. Kwartszand (0,5-1,0 mm) kan 

worden toegevoegd aan het mengsel in een 2:1 verhouding om leemten op te vullen en een laagdikte te bereiken van

50 mm. Mix 25 kg van ECO MORTAR SL homogeen met water. Voeg 12,5 kg zand tegen het einde van het mengproces 

toe aan het mengsel. Voeg geen extra water toe en breng het direct aan. Bij handmatige verwerking moet een 

beluchtingstijd van 5 minuten worden aangehouden tussen het einde van de mengtijd en het aanbrengen van het 

materiaal. Dit minimaliseert het opstijgen van de luchtbellen in het gegoten materiaal. 

De coating moet worden beschermd tegen een te snelle droging (door tocht of intense hitte van de zon) gedurende 

minstens 24 uur. Dek het afgewerkte oppervlak niet af met plastic folie of andere materialen. 

Opmerking over nabewerking en bescherming van de coating: Voor het gebruik van ECO MORTAR SL als eindlaag

wordt het aanbevolen om een geschikt oppervlaktebeschermingssysteem aan te brengen. Om een hogere slijtvastheid 

of chemische weerstand te bereiken, adviseren wij een gecombineerde toepassing van ECO HYDRO SIL en ECO HYDRO-

GLAS. Raadpleeg de desbetreffende databladen voor meer informatie.

Gereedschap en reiniging

Menginstallatie (boormachine, mixer of pomp), troffel, spikeschoenen, puntige roller, plakspaan of rakel. Alle 

apparatuur moet worden gewassen met zuiver water en voor- na applicatie gedroogd worden.
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ECO MORTAR SL
Slijtvaste, zelfnivellerende egalisatiemortel

Verpakking en houdbaarheid

Verpakking: 25kg per zak

Houdbaarheid: 12 maanden in de gesloten, originele verpakking op een vochtvrije plaats. Nooit bewaren onder 0°C. 

Veiligheid, ecologie en afval

Er is geen verplichte gevaaraanduiding voor ECO MORTAR SL. Vermijd het inademen van stof bij het openen van de 

verpakking. Huid en ogen beschermen tijdens het mengproces. Raadpleeg het Materiaal Safety Data Sheets (MSDS) 

voor meer informatie over de veiligheid tijdens het transport, de opslag, de behandeling en verwijdering. Volg de 

instructies op de verpakking.

De toepassing moet worden beschermd tegen te snel drogen (door tocht of intense hitte van de zon) gedurende 

minstens 24 uur. Enkele kleurverschillen zijn onvermijdelijk ten gevolge van verschillende productieprocessen. Hiermee 

moet rekening gehouden worden tijdens het uitvoeren van het werk. Het is noodzakelijk om te werken op de 

aangewezen gedeelten van dezelfde oorsprong (zie label) indien eenzelfde kleur gewenst wordt. Door de verschillende 

watertoevoegingen tijdens het aanbrengen of bij wisselende werktechnieken, kunnen lichte kleurtinten in het 

coatingoppervlak voorkomen. Houd er rekening mee dat deze coating een mineraal/anorganisch product is.


