111 LANKOMUR
MURCHAPE

VO O R B E REIDIN G VAN DE ONDE RGROND

+

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■
■■

Dikte 3 tot 15 mm
Kan worden bedekt met uiteenlopende
bedekkingen
EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C
(hoge emissies).

▼▼EGALISATIELAAG VOOR MUREN, dikte 3 tot 15 mm
EIGENSCHAPPEN

Egalisatiemortel voor hernemingen over een
grote dikte, van 3 tot 15 mm.
Met dit product kan een vlak, regelmatig
oppervlak worden bekomen dat geschikt is
voor de bijbehorende decoratieve bedekking.

TOEPASSINGEN
• Binnen-

en buitenmuren.

Toegestane ondergronden
• Uitgevlakt beton
• Wanden in gewapend beton
• Prefabbetonplaten
• Beton in geëxpandeerde kleikorrels
• Traditionele pleister

Bijbehorende bedekking
• Kunststof sierpleisters
• Minerale sierpleisters
• Onverzeepbare verf
• Minerale verf
• Behangpapier
• Weefsels
• Verlijmde kunststof bedekking
• Pleisters om te schilderen
• Keramische bedekking of verlijmde

natuursteen:
-- binnen: op een egalisatielaag van minimaal
3 mm dik (zie DTU 52.2 P111 §7.1)
--buiten: zie "voorzorgen bij gebruik".

Toepassing van het product

KENMERKEN

hydraulische
bindmiddelen, minerale vulstoffen
en hulpstoffen
■■Kleur: grijs
■■Granulometrie: < 1,50 mm
■■Dichtheid uitgehard product: 1,7
■■pH: 12
■■Levensduur bij 20°C: ongeveer 2 uur bij 20°C

• Breng

Hechting (MPa)

• Minimaal

■■Samenstelling:

(1)

Bij een dikte van 10 mm
Vervaltijd
Betonondergrond

28 dagen
> 1,5 MPa

Mechanische weerstand (MPa) (2)
Vervaltijd
Treksterkte/
buigweerstand
Samendrukking

28 dagen
4 MPa
15 MPa

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding van de ondergrond
• De

ondergrond moet schoon, gezond
en stofvrij zijn en vrij zijn van olieresten,
cementslib, hardingsproducten enz.
• Uitspringende stenen en bekistingsnaden
moeten worden afgevlakt.
• Bevochtig de ondergrond voor het aanbrengen.

Voorbereiding van het product
1 zak van 25 kg 111 LANKOMUR
MURCHAPE handmatig of bij voorkeur
mechanisch met 4,9 à 5,3 liter zuiver
water, oftewel ongeveer 19,5 à 21,2%
water, tot er een homogene massa zonder
korrels ontstaat.
• Laat het geheel enkele minuten staan.
• Meng

het product met een roestvrijstalen
plakspaan of een truweel aan op het te
bepleisteren oppervlak.
• Laten trekken alvorens af te werken door
met een kunststof spons of een stuk
polystyreen in cirkelvormige bewegingen
licht over het oppervlak te wrijven.

Wachttijd voor bedekking
7 dagen. Controleer steeds de
vochtigheidsgraad van de bijbehorende
bedekking.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• De

gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C
en +35°C.
• Niet gebruiken op een natte of bevroren
ondergrond of bij vorst.
• Niet gebruiken buiten voor verlijming van
keramiek of natuursteen (zie DTU 52.2
P112 §7.1).
• Niet gebruiken op ondergronden op
basis van gips.
• Na de afwerking en bij hitte dient u de
mortel te beschermen tegen uitdroging
door het oppervlak te bevochtigen,
zonder het uit te wassen.
• Niet gebruiken voor ondergronden
onderwater.
• Het is verboden om hydraulisch
bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) De vermelde laboratoriumwaarde is louter indicatief. - (2) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij +20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

VERBRUIK

■■1,5 kg/m2/mm.

VERPAKKING

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke,
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

■■Zak van 25 kg.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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