
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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 ▼ DICHTINGSMORTEL VOOR WATERLEKKEN, Ultrasnelle werking

EIGENSCHAPPEN
Hydraulische mortel met ultrasnelle werking 
om waterinsijpeling onmiddellijk en langdurig 
te stoppen.
224 LANKOPLUG verhardt in enkele 
seconden en neemt enigszins toe in 
volume tijdens de binding.

TOEPASSINGEN
• Dichting van waterlekken op de aansluiting 

tussen vloer/muur, muur/muur, muur/
vloerplaat (kelders, ondergrondse 
parkeergarages, liftschachten, smeerputten, 
kijkgaten, silo's, ingegraven werken)

• Aangieten van injectoren, 
afwateringsbuizen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond
• Kap de te stoppen zones af om openingen 

met effen randen te bekomen.
• Verwijder onzuiverheden en broze delen.
• Voor preventieve behandelingen of 

aangieten dient u de ondergrond 
vooraf overvloedig te bevochtigen 
met leidingwater.

Voorbereiding van het product
• Maak kleine hoeveelheden 

224 LANKOPLUG aan met leidingwater. 
De bekomen massa moet de consistentie 
van mastiek hebben.

Toepassing van het product
• De massa wordt handmatig aangebracht 

en enkele seconden aangedrukt tot ze 
uitgehard is.

• Niet mengen tijdens het gebruik. 
Grote waterlekken moeten in stappen 
worden gedicht.

• De dichting moet gedurende ongeveer 
15 minuten vochtig gehouden worden 
en afgekoeld worden.

Specifieke toepassingen
• Dichting van voegen tussen verticale 

wanden en vloer: breng op de plek van het 
lek een regelmatige afvloeiingsgreppel van 
ten minste 2 cm diep en breed aan.

• Insijpelingen onder hoge druk: maak een 
zo regelmatig mogelijk gat. Begin het gat 
te dichten op de plekken waar de druk het 
laagst is en eindig met de plekken waar de 
druk het hoogst is.

• Nadat u de aanslagen hebt gemaakt, 
maakt u een “peer” van mortel in uw 
handen drukt u deze hard aan.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

• De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C 
en +35°C.

• Na het aanbrengen moet het oppervlak 
ten minste 15 minuten vochtig worden 
gehouden.

• Het dragen van pbm's is verplicht.
• Het is verboden om hydraulisch 

bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen. 
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

LANKOPLUG224 

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Ultrasnelle werking
 ■ Kan onder water worden gebruikt
 ■ Bestand tegen zeer hoge druk

VERBRUIK
 ■ 1,7 kg poeder voor een aangebracht volume van 1 liter.

VERPAKKING
 ■ Emmer van 5 kg.
 ■ Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID
1 jaar vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en hoge temperaturen.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen 
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit 
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C 
(hoge emissies).

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

SPECIALE MORTELS  WATERDICHTING EN BESCHERMING

WATERDICHTING EN BESCHERMING


