212 LANKOBLACK
FLUIDE (VLOEIBAAR)

W ATE R D ICHTIN G EN BESCH ERM ING

+

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

Beschermt funderingen en ingegraven delen
op basispleister
Kan worden aangebracht op droge of
vochtige ondergronden
Bestand tegen water, alcohol en de meeste
verdunde zuren en basen

▼▼BITUMINEUZE BEDEKKING VOOR WATERDICHTING

Beschermt funderingen en ingegraven delen op basispleister

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklare vloeibare bitumineuze emulsie
in waterige fase. Het product vormt een
ononderbroken, hechtende, waterdichte film
en voorkomt zo de indringing van water door
capillair vocht en beschermt de ondergrond
tegen agressief water.

TOEPASSINGEN
• Aanvullende

waterdichting van
funderingsmuren in beton of bepleisterd
metselwerk.
• Bescherming van ingegraven werken.

KENMERKEN
■■Uitzicht:

zwarte vloeistof
■■Dichtheid: 1,00 ± 0,5
■■Droge stof: 54,5 ± 4%
■■Viscositeit bij 25°C: 57 ± 3 ku
(ASTM D562)

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Voorbereiding van de ondergrond
• Verwijder broze, niet goed hechtende delen.
• Maak onderaan de muur een afschuining

met mortel.

• Verwijder alle sporen van modder, stof,
• Bevochtig de ondergrond indien nodig

vet.

(poreuze ondergronden, bij hitte). Voor
een perfecte hechting dient de ondergrond
vochtig, maar niet doornat te zijn.

Voorbereiding van het product
• Roer

door elkaar om te homogeniseren.

Toepassing van het product
• 212

LANKOBLACK FLUIDE wordt met
de borstel of de bezem op een droge of
vochtige ondergrond aangebracht in twee
kruiselingse lagen.
• De tweede laag moet worden aangebracht
zodra de eerste droog is.

• Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5°C,
bij regen of bij mist.
• Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.
• Niet ophogen voordat de laag volledig droog is.
• Beschermen tegen schokken.
• Zorg ervoor dat de bedekking niet wordt
blootgesteld aan zonnestralen.
• Gebruik 212 LANKOBLACK FLUIDE
volgens de voorschriften van de NF P 10-202-norm
(DTU 20.1) voor de behandeling van ingegraven
metselwerk.
• 212 LANKOBLACK FLUIDE is niet bestand
tegen water onder druk.
• Niet bestand tegen koolwaterstoffen, olie en
oplosmiddelen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Gereedschap reinigen
--in vloeibare toestand: met water,
--in droge toestand: met white spirit.

VERBRUIK

■■0,3 à 0,5 liter/m2 naargelang van de porositeit van

de ondergrond, voor 2 lagen.

VERPAKKING

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst
en hoge temperaturen.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

■■Emmer van 25 liter.

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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