357 LANKODEM
VEG

M O RTE LV ER B ETER AAR
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DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■
■■
■■

+

Wordt gebruikt voor alle soorten bekistingen
Eenvoudig aan te brengen door verstuiving
Bijzonder hoogwaardige ontvorming
Middel voor droge ontkisting ingedeeld als
“Plantaardige basis”
Milieuvriendelijk

SY

NA

D

PLA

NTA

AR

DI

G

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME ONTWIKKELING
●●
●●
●●

Biologisch afbreekbaar
Bevat geen aromatische oplosmiddelen
Synad-indeling “op plantaardige basis”

▼▼MIDDEL VOOR ONTKISTING VAN BETON, op plantaardige basis
EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar ontkistingsmiddel,
hoofdzakelijk op basis van plantaardige
bestanddelen. Middel dat wordt verstoven
op metalen of houten bekistingen om de
ontkisting te garanderen van alle beton na
uitharding.
357 LANKODEM VEG verbetert het uitzicht
van de buitenbedekking van het beton.
357 LANKODEM VEG is biologisch
afbreekbaar en bevat geen aromatische
oplosmiddelen. Met dit product 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

• Gegoten beton
• Al dan niet gedroogd
• Prefabbeton

beton

Bijbehorende bedekking
• Pleisterwerk
• Verf

Respecteer steeds de voorwaarden van de
regels van de kunst voor de toepassing van
de gekozen bedekking.

KENMERKEN

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

■■Uitzicht:

gele vloeistof
■■Dichtheid: < 1
■■Vlampunt: 69 °C
■■Viscositeit bij 20°C:
19 ± 3 mm2/s (cst)
■■ Biologische afbreekbaarheid : > 60%
na 28 dagen volgens NF EN ISO 9408 OESO 301 F
■■SYNAD-indeling: op plantaardige basis

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing van het product
• Aanbrengen

door verstuiving in een
regelmatige film. Zorg ervoor dat er
nergens te weinig of te veel product
wordt aangebracht. Om overtollige olie
te verwijderen, bevelen wij u aan om na
het verstuiven met een trekker over het
oppervlak te gaan.
• De druk van de verstuiver moet ten minste
3 bar bedragen.

Materiaal
• Aanbevolen
• Druk: 3 bar

type spuitkop: TP 730023

• De

gebruikstemperatuur ligt tussen
+10°C en +35°C.
• Niet mengen met andere olie.
• De verstuiver voor gebruik van
357 LANKODEM VEG grondig reinigen.
• Bij vorst en binding in de massa dient u
het product voor gebruik te ontdooien
en opnieuw te homogeniseren.
• Wanneer de olie bij lage temperatuur
wordt aangebracht, dient de kwaliteit
van de verstuiving grondig te worden
gecontroleerd.
• Bij blootstelling is het aanbevolen om
persoonlijke beschermingsmiddelen te
dragen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

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).

VERBRUIK

■■60 m2 per liter voor metalen bekistingen.
■■40 m2 per liter voor bekistingsschotten in multiplex.

VERPAKKING

■■Bus van 5 liter.
■■Bus van 20 liter.
■■Vat van 215 liter.
■■Container van 1 000 liter.

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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