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

Bescherming en reparatie van daken en terrassen
Bestand tegen klimaatveroudering en uv-stralen
Elastisch bij het aanbrengen
Bijzonder goede drukweerstand en scheurvastheid
Waterdicht en waterbestendig

▼▼ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSSTROOK

Bescherming en reparatie van daken en terrassen

EIGENSCHAPPEN

Zelfklevend elastomeerbitumen beschermd
door op plasticfolie gelijmde aluminiumfolie.

TOEPASSINGEN
• Snelle

reparaties van daken, gevels
en terrassen: aansluitingen in de
nokbedekking, ramen, uitkragingen,
lantaarns, ventilatiekokers, omtrek van de
schoorsteen.
• Bescherming, bekleding en reparatie van
dakopstanden, slabben, dakgoten.
• Overbrugging van scheuren en voegen in
metselwerk.

Toegestane ondergronden
mortel (met 211 LANKOBLACK
VERNIS), glas, pvc, asbestcement, hout,
aluminium, zink, geotextiel.

• Beton,

KENMERKEN

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding van de ondergrond
• De

ondergrond moet droog, schoon en vrij
van vet zijn. Hij moet geborsteld zijn en
mag geen chemische onverenigbaarheden
vertonen.
• Op poreuze of verpoederende
ondergronden dient u een laag
211 LANKOBLACK VERNIS aan te brengen
in een verhouding van 200 g/m2.
• Laat drogen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• Niet

gebruiken op een bevroren of
vochtige ondergrond of bij vorst.
• De gebruikstemperatuur zonder
verwarming ligt tussen 5°C en 40°C.
• Bij een temperatuur van 0°C tot 5°C,
waarbij 261 LANKOBAND vooraf werd
bewaard bij een gematigde temperatuur,
moet het product worden verwarmd met
een brander voor het wordt gebruikt.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Voorbereiding van het product
261 LANKOBAND op de gewenste
afmetingen en verwijder de beschermfolie
geleidelijk aan tijdens het aanbrengen.

• Snij

Toepassing van het product
261 LANKOBAND aan door het
stevig aan te drukken met een doek.

• Breng

■■Dikte: 1 mm
■■Oppervlaktemassa: 1 kg/m2
■■Maximale trekbelasting (EN

12311-1)
in de lengte: 130 N/5 cm
■■Maximale trekbelasting (EN 12311-1)
in de breedte: 170 N/5 cm
■■Spijkertreksterkte (UEAtc) in de lengte:
40 N
■■Spijkertreksterkte (UEAtc) in de
breedte: 20 N
■■Kleefkracht bij 10°C: 30 N/5 cm

VERPAKKING

■■Rol van 10 m (lengte).
■■Kleur donkergrijs: breedte 100, 150, 200, 300 mm
■■Kleur dakpan: breedte 200, 300 mm

HOUDBAARHEID

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

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

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 productgegevensblad 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

