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Pleister- en lijmmortel 
SKS-L  
voor verlijmen van isolatie-
platen en voor 
mortel/weefsellagen 

 
 
 
 
droog                                                                                 883476 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel, korrelopbouw: 0-1 mm. 
Bindmiddel: cement, veredeld. Mortelgroep PII (> 5 N/mm

2
).  

Eenvoudige verwerking en hoge opbrengst door lichte minerale toeslagstoffen. 
SKS-L waterafstotend (wa) en SKS-K niet-waterafstotend (nwa).  
Spanning- en krimparm; hoge kleefkracht; weers- en UV-bestendig; vezelversterkt. Kleur: wit 
 

Levervorm/opslag: Zakken van 20 kg. Droog opslaan. Opslagperiode bij voorkeur korter dan 6 maanden. 
 

Opbrengst: 
 

20 kg droge mortel SKS-L, aangemaakt met ca. 4 liter water levert ca. 20 liter gebruiksklare 
pleister op; verbruik: ca. 1,0 kg/m

2
/mm; laagdikte: 4-6 mm. 

 

Toepassing: 
 

SKS-L is geschikt voor: 
- verlijmen van diverse isolatieplaten: EPS, XPS (sokkelplaten), steenwol lamellen, 

Pavawall en Naturewall houtvezelisolatie 
- met glasvezelweefsel gewapende pleisterlaag op bovengenoemde isolatieplaten (vlak 

aangebracht), minimale laagdikte 4 mm op EPS en XPS, op lamellen en 
houtvezelisolatie laagdikte 6 mm, als basislaag voor de afwerking met siliconen 
sierpleisters, minerale pleisters (dun en diklagig), etc. 

- renovatie, wapenen en herstellen van oude (minerale) pleisterlagen 
- voor het vlakpleisteren van oneffen ondergronden 
- binnen, buiten en vochtige ruimtes 
- badkamers, als mortellaag op het Naturetherm Damp binnenisolatie-systeem achter 

tegelwerk (laagdikte 6 mm) 
- binnen ook filzbaar als schuurwerk bijv. op Naturetherm Sono-pleisterplaten (6 mm) 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

Voor de verlijming van isolatieplaten geschikt op alle draagkrachtige minerale ondergronden 
als beton, metselwerk, minerale raaplagen, kunstharssierpleisters en muurverven. Losse 
delen, brokkelig/zanderig pleisterwerk, vervuilingen en slecht hechtende muurverflagen zijn 
te verwijderen. De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.  
Verlijming: SKS-L op de achterzijde van platen aanbrengen als randverlijming met enkele 

dotten in het midden. Lijm dient na verkleving op de ondergrond ca. 60% (min. 40%) 
plaatoppervlakte te bedekken. Let op: lijmmortel niet in de naden van de platen, deze direct 
verwijderen. Bij zeer gladde ondergronden kan de lijmmortel ook met de kamspaan 
(10x10x10mm) gelijkmatig op de achterzijde van de isolatieplaten worden opgebracht. 
Mortel/weefsellaag: SKS-L  als pleister/wapeningslaag in een laagdikte van min. 4 mm 
(EPS,XPS) of 6 mm (steenwol, houtvezelisolatie) opbrengen en doorkammen met een 
kamspaan (8 x 8 x 8 mm bij 4 mm laagdikte;10 x 10 x 10 mm bij 6 mm laagdikte). Vervolgens 
alkalibestendig weefsel aanbrengen GWS (weefsel: 10 cm overlap op naden; in verticale of 
horizontale banen) in de natte SKS-L. Met de spaan aandrukken en de oppervlakte 
dichtpleisteren, zodat het gaas niet meer bloot ligt. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel SKS-L met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene massa. SKS-L is 
zowel handmatig als machinaal verwerkbaar met gebruikelijke spuitmachines.  
SKS-L aanbrengen in een laagdikte van 4 of 6 mm (zie boven) en vlakzetten met een 
kamspaan, weefsel inbedden en dichtpleisteren. Bij binnenwerk na korte aanstijvingsperiode 
de oppervlakte filzen (schuurwerk).  
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te worden 
beschermd. Om een afwerkpleister aan te brengen dient de SKS-L gelijkmatig gedroogd te 
zijn, hiervoor geldt als droogtijd (ervaringcijfer): 1 dag per mm laagdikte. 
Verwerkingstijd: ca. 15-20 minuten e.e.a. afhankelijk van de weersgesteldheid. 
 

Technische gegevens: 
 

Belangrijk: bij buitengevelisolatie is het van belang om alle systeemcomponenten te 
gebruiken vanwege de systeemgarantie. Steigers dienen te zijn voorzien van kappen en 
netten tegen weersinvloeden. SKS-L is onderdeel van het Lobatherm en Naturewall 
buitengevelisolatie systeem. Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
Dit product bevat cement en reageert met vocht/water alkalisch, derhalve huid en ogen 
beschermen. Bij aanraking met schoon water afspoelen. Bij contact met de ogen direct arts 
raadplegen.  
 

Volgens Technische Informatie van Quick-Mix/Tubag Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 


