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222 LANKOFUGEANT 
WATERDICHTING EN BESCHERMING 

 

Hydraulische waterafstotende mortel op basis van speciale cement, 

minerale vulstoffen en hulpstoffen 
 

DE « PLUSPUNTEN » VAN HET PRODUCT 
 Rechtstreeks aan te brengen op de ondergrond (betonblokken of metselwerk) 

 Binnen / buiten 

 Druksterkte: 1,4 MPa 
 

VERBRUIK 
 3 kg/m² voor 2 lagen 
 

WATERDOSERING 
 5,5 à 6,5 liter per zak van 25 kg 
 

TOEPASSINGEN 
Waterdichting binnen en buiten van onder- of bovengronds metselwerk en beton. 

 Ondergrondse funderingen en constructies van bijgebouwen 

 Keldermuren 

 Funderingen van gebouwen 

De werken moet voldoen aan de toepasselijke teksten. 
 

KENMERKEN 
 Kleur: grijs 

 Dichtheid uitgehard product: 1,7 

 Granulometrie: 0 – 0,5 mm 

 pH: 12  

 Levensduur van het mengsel: ongeveer 3 uur bij + 20 °C 

 Druksterkte (MPa): 1,4 MPa 

 Tegendruksterkte (MPa): 0,3 MPa 

 Hechting bij afbreekproeven: > 0,8 MPa (EN1542) 

 Dampdoorlatendheid: Klasse I: Sd < 5 m (EN ISO 7783-2) 

 Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid: W < 0,1 kg/m² h0,5 (EN 1062-3)  
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voorbereiding van de ondergrond 

 De ondergrond moet schoon en gezond zijn, vet- en stofvrij en vrij van loszittende fracties. 

 Egaliseer keinesten en zones met blaasvorming, en vul barsten en holle voegen (de verticale voegen van de 

blokken) op. 

 Maak groeven in de binnenhoeken (aansluiting vloer/muur, muur/muur). 

 Bevochtig de ondergrond overvloedig, bij voorkeur enkele uren voor het aanbrengen. De ondergrond moet vochtig 

zijn, maar niet kletsnat op het moment van het aanbrengen van 222 LANKOFUGEANT 

Voorbereiding van het product 

 Meng 25 kg van het product met 5,5 (22%) tot 6,5 liter (26%) leidingwater (houd u aan de waterdosering). 

 Mechanisch mengen tot er een smeuïge, homogene pasta ontstaat. 
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 Op uitgevlakt beton of op een gladde ondergrond dient u het mengsel aan te maken met 1 liter 751 LANKOLATEX 

+ 5 liter water voor 25 kg 222 LANKOFUGEANT. 

 Laat het mengsel ongeveer 5 minuten rusten voor het aanbrengen. 

Toepassing van het product 

 Breng het product in minimaal 2 kruiselingse lagen aan met een halfharde borstel, een kokosbezem of een 

plakspaan. 

 Aan te brengen laagdikte: 1,5 mm per laag 

 Voor het aanbrengen van de 2de laag dient men eerst 8 tot 24 uur te wachten. 

 De eerste laag opnieuw bevochtigen vόόr het aanbrengen van de tweede laag. 

 De minimale dikte van de uitgeharde laag moet 2 mm zijn. 

 Reinig het gereedschap zo vlug mogelijk na gebruik met water. 

 

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 
 Gebruikstemperatuur ligt tussen + 5 °C en + 35 °C. 

 Breng het product niet buiten in volle zon of op een te warme ondergrond aan. 

 Actieve scheuren moeten speciaal behandeld worden. 

 Enkel rechtstreeks aan te brengen op blokken bij muren van categorie 2 en 3 (garages, verwarmingskelders, 

kelders). 

 Verwijder grondig al het stof voordat u het product bedekt met verf. 

 Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad. 

 

VERPAKKING 
 Zak van 25 kg 
 

BEWARING 
 12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vocht en 

vorst. 

 

GARANTIE 
 R.P. Fabrikant 

 

 

 


