
SPECIALE MORTELS  MORTELVERBETERAAR

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.

+

*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*
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751 LANKOLATEX

 ▼ HECHTINGSVERBETERAAR,
Hechting en waterdichting van mortels en beton 

EIGENSCHAPPEN
Emulsie van kunsthars die de prestaties van 
mortels en beton aanzienlijk verbetert

TOEPASSINGEN
• Hechtlaag voor pleisterwerk en dekvloeren
• Pleisterwerk op basis van cement en 

basterdpleisters
• Waterdichte pleisters voor bekuiping, 

reservoirs, opvangbakken en zwembaden
• Hechting van pleisterwerk op gips
• Niet-hechtende cementdekvloeren zonder 

loskappen van de ondergrond
• Hechtende dekvloeren
• Dekvloeren verbeterd voor betegeling
• Mortel voor het egaliseren en herprofileren 

van hoeken of afgesprongen stukken
• Bindmortel voor hernemingen bij het storten 

van beton
• Mortel voor het plaatsen van 

prefabelementen
• Voeg- en tochtdichtingsmortels voor diverse 

voegen van metselwerk, schouwen boven 
het dak, slabben

• Reparatie van betonvloeren

KENMERKEN
 ■ Uitzicht: witte, melkachtige vloeistof
 ■ Dichtheid: 1,01 bij +20°C
 ■ Droge stof: 47 % ± 2%
 ■ Oplosbaarheid: volledig oplosbaar  
in water

 ■ pH: 10 ± 0,5

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond
• Schone, gezonde en stofvrije ondergronden 

die vrij zijn van olieresten, cementslib, 
hardingsproducten of verfresten.

Raaplaag maken

Traditionele pleisters
• Meng een deel cement met een  

deel 0-3-zand.
• Maak aan met de 751 LANKOLATEX-

oplossing tot een smeuïge consistentie 
ontstaat.

• Druk de raaplaag aan op de bevochtigde 
ondergrond volgens de dikte van de korrel.

• Laat uitharden voor u de pleisterlaag 
aanbrengt.

Gebruiksklare pleisters
• Meng 10% 751 LANKOLATEX in het 

aanmaakwater van het product.
Een hechtlaag maken voor traditionele 
dekvloeren en beton
• Meng een deel cement met een of twee 

delen 0-3-zand.
• Maak aan met de 751 LANKOLATEX-

oplossing tot een smeuïge consistentie 
ontstaat.

• Met de borstel of de bezem aanbrengen op 
de vochtige ondergrond.

• Breng het beton of de dekvloer aan op deze 
nog verse hechtlaag.

Gebruiksklare mortels
• 751 LANKOLATEX wordt gebruikt als 

een verdunde oplossing van 1 deel 
751 LANKOLATEX en 2 delen leidingwater 
voor de toepassingen in de tabel.

Porositeitsregelaar
• Op lichte ondergronden (cellenbeton - 

geschuurde blokken of andere...)
 - 1°) Maak een oplossing door 1 deel 751 
LANKOLATEX te mengen met 4 delen water.
 - 2°) Breng deze oplossing binnen een 
uur voor het aanbrengen van de eerste 
pleisterlaag op alle blokken aan.

Waterdichting, verbetering van de 
kenmerken van mortels en beton
• Gebruik de 751 LANKOLATEX-oplossing in 

plaats van aanmaakwater.

Hechting van gips
• 751 LANKOLATEX wordt gebruikt als 

een verdunde oplossing van 1 deel 
751 LANKOLATEX en 2 delen leidingwater 
ter vervanging van het aanmaakwater.

Passivering van staal
• Maak de reparatiemortel van het 

LANKOREP-gamma aan met zuivere 
751 LANKOLATEX tot u een smeuïge 
consistentie bekomt.

• Breng dit mengsel met behulp van een 
borstel of penseel aan op het vooraf 
voorbereide staal.

• Breng de reparatiemortel aan op de nog 
verse voorbereiding.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

• Het product schudden voor gebruik.
• Het product vorstvrij bewaren.
• Als het product per ongeluk bevriest, 

dient u het in een omgeving van +20°C 
te plaatsen en het na enkele uren goed 
te schudden om het weer homogeen te 
maken.

• Dit product kan zonder gevaar 
gehanteerd worden.

• De dosering als bindmiddel moet 
voldoen aan de beroepsregels voor de 
desbetreffende werken.

• 751 LANKOLATEX mag nooit in zuivere 
vorm rechtstreeks op de ondergrond 
worden aangebracht.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. 

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Zorgt voor de waterdichting van mortels en 
verbetert de weerstand tegen olie, vet, brandstof, 
verdunde zuren

 ■ Verlaagt de elasticiteitsmodulus en verbetert 
de treksterkte, de slijtvastheid en de 
schokbestendigheid van de mortel

 ■ Geschikt voor de uitvoering van werken die zelfs 
permanent in contact zijn met water of zeewater 
(met aangepast cement)

 ■ Droge stof: 50%
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VERPAKKING
 ■ Bus van 2 liter.
 ■ Bus van 5 liter.
 ■ Bus van 20 liter.
 ■ Vat van 215 liter.

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

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

MORTELS OP SAMENSTELLING

Werken Dikte Bindmiddel Droog zand 
Mengsel oplossing WATER / 751 LANKOLATEX

Water 751 LANKOLATEX Hoeveelheid

HECHTLAAG 5 mm

35 kg
Cement 10 liter

7 X 2 delen 1 deel Aan te passen aan de 
gewenste consistentie

25 kg
Gips 10 liter

5 X 4 delen 1 deel Aan te passen aan de 
gewenste consistentie

BRIJ 5 mm 35 kg
Cement 10 liter

2 X 2 delen 1 deel Aan te passen aan de 
gewenste consistentie

WATERDICHTING 10 mm 35 kg
Cement 10 liter

4 X 2 delen 1 deel Aan te passen aan de 
gewenste consistentie

REPARATIE > 10 mm 35 kg
Cement 10 liter

4 X 2 delen 1 deel Aan te passen aan de 
gewenste consistentie

PASSIVERING Cement ZUIVERE 751 
LANKOLATEX

Aan te passen tot u een 
smeuïge consistentie 

bekomt

GEBRUIKSKLARE MORTELS (OC3)

Uitvoeringen Pleisterwerk Mortels Oplossing Verbruik

HECHTLAAG 25 kg*
0,5 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 

6 liter zuiver water
voor 10 mm dikte

ongeveer 2,75 liter voor 5 
mm dikte

BRIJ 25 kg**
1,20 liter 751 LANKOLATEX voor 

ongeveer 4 liter zuiver water
voor 10 mm dikte

ongeveer 1,65 liter voor 3 
mm dikte

WATERDICHTING 25 kg**
1 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer  

3 liter zuiver water
voor 10 mm dikte

ongeveer 0,5 liter voor 10 
mm dikte

REPARATIE 25 kg**
1 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 

3,4 liter zuiver water
voor 10 mm dikte

ongeveer 0,2 liter voor  
2 mm dikte

* Naargelang van de gebruiksklare pleisters - ** Naargelang van de gebruiksklare mortels
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