312 LANKOAIR
M O RTE LV ER B ETER AAR

+

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■

■■
■■
■■

+

Verbetert de doorstroming in de machine (pomp) en
de verwerkbaarheid van beton en mortel en voorkomt
ontmenging
Vermindert de hoeveelheid aanmaakwater
Verbetert de thixotropie en de plasticiteit
Beschermd uitgeharde mortels en beton tegen vorst-/dooicycli

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
●●

Vrij van chloriden

▼▼LUCHTBELVORMER

Verbetert de verwerkbaarheid en voorkomt ontmenging van het beton of de mortel

EIGENSCHAPPEN

Vloeibare, niet-gechloreerde hulpstof die
bij het mengen met het aanmaakwater een
netwerk van microbelletjes vormt in beton en
mortel.
312 LANKOAIR is geschikt voor alle soorten
cement (behalve aluminiumcement).

TOEPASSINGEN

312 LANKOAIR is bestemd voor de volgende
toepassingen:
• beton van kunstwerken waarin ingesloten
lucht noodzakelijk is om de weerstand
tegen vorst-/dooicycli te garanderen
• cement- en basterdmortels
• niet-hechtende dekvloeren
• als aanvullende plastificeerder voor beton
voor de wegenbouw

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Voorbereiding van het product
• 312

LANKOAIR is volledig mengbaar met
water.
• Het moet vooraf met het aanmaakwater
worden vermengd.
• De hoeveelheid aanmaakwater wordt
gekozen aan de hand van de gewenste
plasticiteit.

• Niet gebruiken met aluminiumcement.
• Alkalisch product. Bij contact met de

ogen of de huid overvloedig spoelen met
water.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

KENMERKEN

■■Uitzicht: bleekgele vloeistof
■■Dichtheid: 1,01
■■pH: 8 ± 1
■■Vriespunt: ongeveer -1°C

VERBRUIK

DE DOSERING VAN 312 LANKOAIR wordt bepaald
aan de hand van het gewicht van het cement.
■■Doseringsbereik: 0,05 à 0,3 liter voor 100 kg
cement. De precieze dosering moet worden
bepaald op basis van geschiktheidstests.

HOUDBAARHEID

18 maanden vanaf fabricagedatum in de
oorspronkelijke, ongeopende verpakking,
te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen
en warmtebronnen.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT
■■CE-prestatieverklaring.

VERPAKKING
■■Bus van 5 liter.
■■Bus van 20 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 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

MORTELVERBETERAAR

