242 LANKOFLOOR
POUDRE (POEDER)

W ATE R D ICHTIN G EN BESCH ERM ING

+

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

Slijtagebehandeling van betonvloeren
Genereert geen stof
Ongevoelig voor olie

▼▼OPPERVLAKTEVERHARDER, slijtagebehandeling van betonvloeren
EIGENSCHAPPEN

Mengsel van speciaal gevormde minerale
korrels, cement en hulpstoffen dat een
slijtvaste laag vormt.
Bestemd als oppervlakteverharder voor
betonvloeren.

TOEPASSINGEN

242 LANKOFLOOR POUDRE is bestemd voor
het leggen van de volgende soorten vloeren:
• industriële vloeren die blootgesteld worden
aan verkeer en schokken
• vloeren van opslagruimten
• vloeren van polyvalente ruimten
• lichte industriële vloeren

KENMERKEN
■■Kleur:

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing van het product
• Handmatig

of mechanisch instrooien op vers
beton in 2 of 3 lagen.
• Mechanisch polijsten met een aangepast
toestel (helikopter).

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• De

gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C
en +35°C.
• Behandel het oppervlak na met
742 LANKOCURING.
• Dit product is niet geschikt voor het
leggen van vlekbestendige vloeren.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

grijs

■■Mohs-hardheid: 7
■■Taber-slijtvastheid: 2 gr/1 000 toeren
■■Dichtheid uitgehard product: 2,3
■■Samendrukking na 28 dagen op

composietmortel: 70 MPa
8 MPa

■■Buiging:

VERBRUIK
■■4 à 6 kg/m2.

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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SPECIALE MORTELS

WATERDICHTING EN BESCHERMING

