341 LANKODEM
ECO

M O RTE LV ER B ETER AAR

+

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

Wordt gebruikt voor alle soorten bekistingen
Laat geen sporen van olie achter op het ontkiste
oppervlak
Drogen mogelijk tot 60°C

▼▼MIDDEL VOOR ONTKISTING VAN BETON, Hergebruikt mineraal
EIGENSCHAPPEN

341 LANKODEM ECO is een gebruiksklaar
middel voor de droge ontkisting van alle
al dan niet gedroogd beton na uitharding.
Het zorgt voor een vlotte ontkisting bij
bekistingen in metaal of multiplex, zonder
stofvorming of vlekken, en garandeert een
goede hechting voor latere bedekkingen.
MET 341 LANKODEM ECO wordt het
mogelijk om in een latere fase pleister of verf
aan te brengen volgens de voorwaarden en
de regels van kunst voor de desbetreffende
bedekking.

TOEPASSINGEN
• Alle

bekistingen (metaal, kunststof, hout,
multiplex) voor verticale, horizontale of
hellende gegoten betonelementen.
• Droge ontkisting van niet gedroogd beton
of beton dat gedroogd is tot ongeveer
60°C.
• Gegoten beton, prefabbeton,
voorgespannen beton, predallen,
kolommen, lateien enz.

KENMERKEN

■■Uitzicht: bruine vloeistof
■■Dichtheid: < 1
■■Vlampunt: > 100°C
■■Viscositeit bij 40°C:

10,5 mm2/s (cSt) ± 3,0 mm2/s (cSt)
hergebruikt mineraal

■■SYNAD-indeling:

VERBRUIK

■■Metalen bekisting: 50 m²/l,
■■Houten bekisting: 30 m²/l.

VERPAKKING
■■Bus van 20 liter.
■■Vat van 215 liter.

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing van het product
• 341

LANKODEM ECO wordt verstoven of
met de spons aangebracht in een
regelmatige film. Zorg ervoor dat er nergens
te weinig of te veel product wordt
aangebracht. Overtollig product kan
problemen opleveren bij de ontkisting.
• Bestand tegen matige regen tijdens het
gieten van het beton, bestand tegen de
weersomstandigheden.

Materiaal
• Aanbevolen
• Druk: 3 bar

SYNAD-INDELING VAN
ONTKISTINGSMIDDELEN VERSIE 2010.

Brandveiligheid
Gebruiker

Hygiëne

COV
Milieu
Biologische

afbreekbaarheid
 Gunstig criterium
 Ongunstig criterium
PCB-gehalte in overeenstemming met de geldende
regelgeving (Richtlijnen van de Europese Gemeenschap
nr. 85/467/EEG van 1 oktober 1985 - Publicatieblad van
de Europese Gemeenschap L269 van 11 oktober 1985).

type spuitkop: TP 11015

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• 341

LANKODEM ECO is ingedeeld als
“ongevaarlijk”.
• De gebruikstemperatuur ligt tussen
+5°C en +35°C.
• Adem de dampen niet in.
• Verwijderd houden van vlammen.
• Het dragen van handschoenen en een
veiligheidsbril is aanbevolen.
• Zorg er bij het aanbrengen voor dat u
nergens te weinig of te veel product
aanbrengt.
• Voor specifieke ondergronden of
toepassingen met wit cement is het
aanbevolen om eerst te testen of het
product geschikt is voor de beoogde
toepassing.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

HOUDBAARHEID

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

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

■■SYNAD-indeling 2010 van ontkistingsmiddelen.

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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