2022 LANKOFUGEANT
W ATE R D ICHTIN G EN BESCH ERM ING

+

+

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Tot 90%* minder stof
Rechtstreeks aan te brengen op blokken
Binnen/buiten
Uitstekende toepassingskwaliteit
Bijzonder goede hechting op beton
In overeenstemming met de NF EN 1504-2-norm.

80% minder stof over de
volledige werf.

STOFVRIJE
OMGEVING
& COMFORT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

DE "PLUSPUNTEN"
DUURZAME ONTWIKKELING
●●

Beperkte stofafgave

*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).

▼▼DUNNE WATERDICHTINGSMORTEL

Rechtstreeks aan te brengen op blokken

EIGENSCHAPPEN

Hydraulische waterafstotende mortel op basis
van speciale cement, minerale vulstoffen en
hulpstoffen.

Voorbereiding van de ondergrond
• De ondergrond moet schoon en gezond zijn en

vrij zijn van vet en stof. Verwijder broze delen.
keinesten en zones met
blaasvorming, en vul barsten en holle voegen
(de verticale voegen van de blokken) op.
• Maak groeven in de binnenhoeken
(aansluiting vloer/muur, muur/muur,
muur/vloerplaat).
• Bevochtig de ondergrond overvloedig, bij
voorkeur enkele uren voor het aanbrengen.
• Egaliseer

TOEPASSINGEN

Waterdichting binnen en buiten van
metselwerk en beton onder de grond of in
open lucht:
• Tuinhuisondergronden
• Keldermuren
• Funderingen van gebouwen
De werken moeten voldoen aan de
toepasselijke teksten.

Voorbereiding van het product
• Meng

KENMERKEN
■■Kleur:

GEBRUIKSAANWIJZING

grijs

■■Dichtheid uitgehard product: 1,7
■■Granulometrie: 0 - 0,5 mm
■■pH: 12
■■Levensduur: ongeveer 3 uur bij +20°C
■■Druksterkte (MPa): 2 MPa

(waterkolom 200 m)
■■Tegendruksterkte (MPa): 0,3 MPa
(waterkolom 30 m)
■■Hechting bij afbreekproeven: > 0,8 MPa
(EN 1542)
■■Dampdoorlatendheid: Klasse I: Sd < 5 m
(EN ISO 7783-2)
■■Capillaire absorptie en
waterdoorlatendheid: W < 0,1 kg/m2
h0,5 (EN 1062-3)

25 kg product met 5,5 à 6,5 liter
leidingwater (houd u aan de waterdosering).
• Mechanisch mengen tot er een smeuïge,
homogene pasta ontstaat.
• Op uitgevlakt beton of een gladde
ondergrond dient u het mengsel aan
te maken met: 1 l 751 LANKOLATEX
+5 l water voor 25 kg de 2022
LANKOFUGEANT.
• Laat het mengsel ongeveer 5 min rusten
voor het aanbrengen.

Toepassing van het product
• Breng

het product in minimaal 2 kruiselingse
lagen aan met een halfharde borstel, een
kokosbezem of een plakspaan.
• Wacht 8 à 24 uur voor u de 2e laag
aanbrengt.
• Bevochtig de 1e laag voordat u de 2e
aanbrengt.
• Reinig het gereedschap zo snel mogelijk na
gebruik met water.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• De

uiterste gebruikstemperatuur ligt
tussen +5°C en +35°C.
• Breng het product niet buiten in volle zon
of op een te warme ondergrond aan.
• Actieve scheuren moeten speciaal
behandeld worden.
• Enkel rechtstreeks aan te brengen op
blokken bij muren van categorie 2 en 3
(garages, verwarmingskelders, kelders).
• Minimale dikte van de laag na het
drogen: 2 mm.
• Verwijder grondig al het stof voordat u
het product bedekt met verf.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.
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0 826 08 68 78*
*0,15 €TTC/min
EN 1504-2: 2005
Oppervlaktebeschermend middel - Bedekking (C) - Vochtregelend (2.2) - en
weerstandsverhogend (8.2)

Hechting bij afbreekproef:
≥ 1 N/mm2
Dampdoorlatendheid:
Klasse I SD < 5 m
Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid: W < 0,1 kg/m2.h0,5
Gevaarlijke stoffen:
Conform 5.3
Brandreactie:
Euroklasse F
Aangemelde instantie: 0333

VERBRUIK

HOUDBAARHEID

WAARBORG

VERPAKKING

ongeopende verpakking, te beschermen tegen vocht en vorst.

REFERENTIEDOCUMENTEN

■■3 à 2 kg/m2 voor 2 lagen.

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke,

■■Zak van 25 kg.

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

■■CE-prestatieverklaring.

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.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

SPECIALE MORTELS

WATERDICHTING EN BESCHERMING

