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CONCLUSIE
Het monster van deze confirmatiekeuring komt, op de gekeurde punten, in grote lijnen 
overeen met het monster van de ingangskeuring (11-5-99/278).
Het product voldoet aan COT Kwaliteitsomschrijving 83.00.

Het resultaat van deze keuring is geldig van 31-07-2013 tot en met 30-07-0214.

C opyrigh t COT bv. D it rapport beva t 4 genum m erde  pag ina('s) en is e igendom  van CO T bv. N iets u it d it rapport mag gekop ieerd, 
ve rsp re id , in enig teks tsysteem  ingevoerd  o f ande rsz ins ve rm en ig vu ld igd  o f openbaar g em aakt w orden, zonde r sch r ifte lijk e  
toestem m ing  van COT bv. O verhand ig ing  van d it rapport aan enig persoon o f in s tan tie , d ien t u its lu itend  te r kenn isnem ing  en 
le id t op geen enke le  w ijze  to t rechten op d it  rapport, noch kan deze aan sp raak  m aken op en ig  in d it rapport besproken p roduct o f 
m ethod iek. G eb ru ik  van in fo rm atie  u it d it rapport is  n ie t toegestaan zonder s ch r ifte lijk e  to estem m ing  van COT bv. Ind ien  n ie t 
anders overeengekom en in de door COT bv ve rs trek te  opd rach tbevestig ing , z ijn  op d it rapport onze Rege ls voor D ienstve rlen ing  
van toepassing.
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1 INLEIDING

1.1 Opdracht

In opdracht van de Strikolith BV te Raamsdonksveer, heeft het Centrum voor Onderzoek en 
Technisch advies (COT bv) te Haarlem de jaarlijkse confirmatiekeuring uitgevoerd van een monster 
Strikolith Excellence, volgens COT Kwaliteitsomschrijving 83.00.

De opdracht voor deze keuring is gegeven in de brief van Strikolith met referentie EvE 
d.d. 30 mei 2013.

1.2 Algemene informatie

COT
monsternummer

Monster Charge-
nummer

Kleur Ontvangen

05-06-13/0245 Strikolith Excellence 5322301 wit 05-06-2013

De testen zijn uitgevoerd mei - juli 2013.

2 VERFTECHNISCH ONDERZOEK

2.1 Natte laag

Test Resultaat Eis
Soortelijke massa 1,92 kg/dm3 —

2.2 Droge laag

Test Resultaat Eis
Hechting hechting breukvlak*
- Gips 0,7 ± 0,1 MPa 100 % C Klasse C (cohesiebreuk)
- Gasbeton 0,7 ± 0,0 MPa 100 % C Klasse C (cohesiebreuk)
- Beton 2,4 ± 0,3 MPa 100 % A Max. 10 %, klasse A 

(adhesiebreuk) of trekkracht op 
beton min. 1,5 MPa

Watervastheid >10.000 slagen Min. 10.000 slagen

Dekvermogen Contrastratio 1,00 Contrastratio min 0,98
*) A = Adhesie breukvlak tussen ondergrond en pleister 

B = Cohesie breukvlak in de pleisterlaag 
C = Cohesie breukvlak in de ondergrond
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3 CHEMISCH ONDERZOEK

Component Indicatie
76 % pigment, bestaande uit Calciumoxide (51 % CaO) 

Magnesiumcarbonaat (40 % 
MgC03)
Titaandioxide (> 1 % T i02) 
en silicaten

Vulstoffen, eventueel 
dekkend pigment

4 % bindmiddel, bestaande uit Polyvinylacetaat 2 -  5 % onverzeepbare 
dispersies en/of 
mineraal bindmiddel

20 % vluchtig, bestaande uit Voornamelijk water Ca. 20 % m/m, 
voornamelijk water

Pigment-volume concentratie ca. 88 % —

4 CONCLUSIE

Het monster van deze confirmatiekeuring komt, op de gekeurde punten, in grote lijnen overeen 
met het monster van de ingangskeuring (11-5-99/278).
Het product voldoet aan COT Kwaliteitsomschrijving 83.00.
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