Coba
Egaline-wijzer
Alles wat je moet weten over de egalines
van Coba, in één handig overzicht.
Makkelijk zat.

Coba. Makkelijk zat

Egalisatie & uitvlakmortel

2-20 mm

CONFORM

CT-C25-F6

Coba CLM400 Egalisatiemortel
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Toepassing

Normaal te belasten beton- en cementdekvloeren.

Kleur

Cementgrijs

Verbruik ca.

1,5 kg/m2 per mm laagdikte

Druksterkte

≥ 25 N/mm2

Buigsterkte

≥ 6 N/mm2

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen
die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed
hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820
voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).

Verwerking

Voeg 25 kg Coba CLM400 toe aan ca. 6 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge
speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije
massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 30 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit
en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan.
Ontlucht de nog natte egalisatie mortel zo nodig met een prikroller. Bij machinale verwerking
vloeimaat controleren.
Verwerkingstemperatuur tussen 5ºC en 25ºC.**

CLM400

Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen.
Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Egalisatiemortel
Cementvloeren
• Zelfnivellerend
• Snelverhardend
• Krimp- en spanningsarm

Nabehandeling – droging

De afbinding en droging van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevings
omstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte
egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

Vloerafwerking

Moet met een vorm van vloerafwerking worden afgewerkt.

Machinaal verwerkbaar?

Ja

Niet geschikt voor

Anhydriet-, houten, industriële en permanent vochtige vloeren (b.v. buitenshuis).
Het eventueel toepassen van een kunststof gietvloer als eindafwerking moet per situatie in overleg
met onze technisch adviseurs beoordeeld worden.

Leverbaar in

*
* Laagdikte 2 mm

**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: 088-8118800

Egalisatie & uitvlakmortel
CONFORM

Coba CLM440 Vloer egalisatiemortel, vezelversterkt

5-40 mm

• Renoveren van oude en
slechte ondergronden
• Sneldrogend
• Alle vloerafwerkingen mogelijk
• Toepasbaar op stabiele houten ondergronden

NE

N E N 13 8 1 3

Toepassing

Renoveren van oude en problematische steenachtige ondergronden, voordat de nieuwe vloerafwerking
kan worden aangebracht.

Kleur

Cementgrijs

Verbruik ca.

1,7 kg/m2 per mm laagdikte

Bekleedbaar

Afhankelijk van laagdikte, omstandigheden en type vloerafwerking

Druksterkte

≥ 30 N/mm2

Buigsterkte

≥ 7 N/mm2

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen
die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Gaten en/of sleuven dieper dan 30 mm vooraf uitvullen.
Oude lijmresten zo goed mogelijk verwijderen. Restanten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed
hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820
voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing). Bij losliggende uitvoeringen wordt toepassing van
een (glasvezel) wapeningsnet aanbevolen.

Verwerking

Voeg 25 kg Coba CLM440 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge
speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije
massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 45 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit
en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan.
Ontlucht de nog natte renovatiemortel zo nodig met een prikroller of drijfrei. Bij machinale verwerking
consistentie (trechtertijd 22 tot 28 sec) controleren.

CLM440
Vloer egalisatiemortel
vezelversterkt
Cementgebonden

CT-C30-F7

Verwerkingstemperatuur tussen 5ºC en 25ºC.**
Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen.
Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Nabehandeling – droging

De afbinding en droging van de vloer renovatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevings
omstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte vloer
renovatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

Vloerafwerking

Moet met een vorm van vloerafwerking worden afgewerkt.

Machinaal verwerkbaar?

Ja

Niet geschikt voor

Anhydriet ondergronden en permanent vochtige vloeren (b.v. buitenshuis).

Leverbaar in

**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: 088-8118800

Egalisatie & uitvlakmortel
CONFORM

CT-C35-F10 AR0,5

Coba CLM490 Egalisatiemortel

6-15 mm
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Toepassing

Egaliseren van middel tot zwaar te belasten betonvloeren

Kleur

Cementgrijs

Verbruik ca.

1,7 kg/m2 per mm laagdikte

Druksterkte

≥ 35 N/mm2

Buigsterkte

≥ 10 N/mm2

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond van beton moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn
van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De betonvloer dient een oppervlaktetreksterkte van 1,5 N/mm2 te hebben. De ondergrond eerst stralen, grondig stofzuigen en altijd
voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).

Verwerking

Voeg 25 kg Coba CLM490 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge
speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije
massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt 30 - 40 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit
en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan.
Ontlucht de nog natte egalisatiemortel altijd met een prikroller. Bij machinale verwerking altijd eerst
de vloeimaat controleren.
Verwerkingstemperatuur tussen 10ºC en 25ºC.**

CLM490

Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen.
Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Egalisatiemortel
Industrieel
• Zéér slijtvast
• Zelfnivellerend
• Snel verhardend en belastbaar
• Krimp- en spanningsarm

Nabehandeling – droging

De afbinding, droging en sterkte-ontwikkeling van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en
omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en vochtgehalte van de ondergrond.
Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

Vloerafwerking

Geschikt als eindafwerking in industriële situaties zoals hallen, loodsen en magazijnen.

Machinaal verwerkbaar?

Ja

Niet geschikt voor

Coba CLM490 dient altijd hechtend toegepast te worden.

Leverbaar in

*
* Licht belastbaar: na ca. 24 uur. Volledig belastbaar: na ca. 7 dagen. Afhankelijk van laagdikte en drogingscondities.

**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: 088-8118800

Anhydriet-toepassingen
CONFORM

CA-C30-F7

Coba ALM500 Egalisatiemortel
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Toepassing

Egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat)

Kleur

Wit

Verbruik ca.

1,5kg/m2 per mm laagdikte

Druksterkte

≥ 30 N/mm2

Buigsterkte

≥ 7 N/mm2

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die
de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zwakke toplagen en/of een eventueel aanwezige calcium
carbonaathuid door middel van schuren, borstelen of frezen verwijderen. Oude lijmresten kunnen
geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en
altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).

Verwerking

Voeg 25 kg Coba ALM500 toe aan ca. 5,5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge
speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa.
De verwerkingstijd na aanmaak bedraagt ca. 30 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel
het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. De nog natte
egalisatiemortel zo nodig ontluchten met een prikroller. Bij machinale verwerking vloeimaat controleren.

2-20 mm

Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C.**

ALM500

Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te bepalen of het product voldoet aan de gestelde eisen, of neem
contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Egalisatiemortel
Anhydriet- &
alphavloeren
• Zelfnivellerend
• Snelverhardend
• Krimp- en spanningsarm

Nabehandeling – droging

De afbinding, droging en sterkte-ontwikkeling van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van
de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en vochtgehalte
van de ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel tijdens het drogen tegen
tocht en direct zonlicht.

Vloerafwerking

Moet met een vloerbedekking worden afgewerkt.

Machinaal verwerkbaar?

Ja

Niet geschikt voor

Toepassing op andere steenachtige (cementgebonden) ondergronden na overleg met onze afdeling
technische adviezen. Coba ALM500 is niet geschikt voor houten, industriële en permanent vochtige
vloeren (bijv. buitenshuis).

Leverbaar in

*
* Laagdikte 2 mm

**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: 088-8118800

