760 LANKOPASSIV
R E PA R ATIE
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DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■
■■

Bescherming van betonwapeningen
Eéncomponentlijm
Kan al na 2 uur bedekt worden
In overeenstemming met de EN 1504-7-markering

▼▼CORROSIEWERENDE BEDEKKING, bescherming van betonwapeningen
EIGENSCHAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING

Solventgedragen ééncomponentsverf om
betonwapeningen te beschermen tegen
corrosie.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Voorbereiding van de ondergrond

• Passivering

de wapeningen vrij zodat ze omhuld
kunnen worden.
• Verwijder roest (met een staalborstel of door
zandstralen).
• Stof verwijderen.
• De wapeningsstaven moeten perfect droog
en vetvrij zijn bij het aanbrengen.

KENMERKEN

TOEPASSING

TOEPASSINGEN

• Maak

van betonwapeningen voor
reparaties met hydraulische mortels, in het
bijzonder met mortels uit het LANKOREPgamma.

■■Uitzicht:

satijnachtig
■■Kleur: chamois
■■Dichtheid: 1,5
■■Droge stof per gewicht: 72%
■■Wachttijd bij 20°C en 50% relatieve
vochtigheid:
--Stofdroog: 5 min
--Handdroog: 15 min
--Kan worden bedekt na: 2 u
■■In overeenstemming met de
corrosiebeschermingstest volgens NF
EN 15183

VERBRUIK

■■Ongeveer 0,1 liter/m2.

VERPAKKING
■■Pot van 3 liter.

de pot en maak 760 LANKOPASSIV
homogeen door het product handmatig om
te roeren.
• Breng het product met behulp van een
penseel in een dikke laag aan op de
voorbereide wapeningen.
• Zorg ervoor dat het product niet op het
beton terechtkomt.
• De reparatiemortel moet worden
aangebracht zodra 760 LANKOPASSIV
droog is, ten vroegste 2 uur nadat het
product op de staven is aangepast.
• U kunt de behandelde staven enkele
dagen laten rusten. In dat geval dient
u te controleren of de bedekking niet
beschadigd is geraakt tijdens de rustperiode.
In dat geval dient u een tweede laag 760
LANKOPASSIV aan te brengen.
• Gereedschap kunt u reinigen met
725 LANKODILPOX.

• Uiterste

gebruikstemperatuur: +5°C tot
+35°C.
• Goed verluchte ruimten.
• Het is aanbevolen om handschoenen te
dragen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

• Open

HOUDBAARHEID

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

WAARBORG

09
760 LANKOPASSIV - Prestatieverklaring nr. 76649
ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
0 826 08 68 78*
*0,15 €TTC/min
EN 1504-7: 2006
Waterdichte corrosiewerende bedekking (11.2) voor de reparatie en
bescherming van beton in gebouwen en civieltechnische werken met
beperkte prestatie-eisen

Bescherming tegen corrosie:

Voldoende

Afpelweerstand van het beklede staal in
het beton:

NPD

Gevaarlijke stoffen:

Conform 5.3

REFERENTIEDOCUMENTEN

■■PV LNE van 28/08/1997 “Evaluatie van een

corrosiewerende bescherming voor stalen
betonwapeningen”.
■■PV APPLUS
■■CE-prestatieverklaring.

■■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 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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