
LUX ELEMENTS®-COL-HSV Oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

PRODUCTDATABLAD

Toepassingsgebied

LUX ELEMENTS®-COL-HSV is geschikt: 

– als grondering van zuigende ondergronden
– als hechtgrondering voor gladde en dichte ondergronden
– als vochtbescherming voor calciumsulfaatgebondenondergronden

Eisen aan de ondergrond

– voldoende vast, droog en draagkrachtig
– vrij van stof, vuil, olie, vet en losse delen
– scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte manier verwijderen

Ondergronden

LUX ELEMENTS®-COL-HSV is geschikt op:

– houten ondergronden
– beton
– cementdekvloeren
– calciumsulfaatgebonden dekvloeren
– gipspleisterwerk
– cementpleisterwerk (P II, P III)

Technische gegevens

Basis: kunstharsdispersie

Kleur: wit

Verpakking: 1,0 kg kunststof-fles

Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C

Verwerkingstemperatuur: niet onder + 5 °C

Materiaalverbruik: 40–100 g/m2 afhankelijk vanhet zuigvermogen van ondergrond, 
gereedschap enmengverhouding

Afluchttijd: - ca.10 min. op cementaireondergronden
- 15 – 30 min. op niet- ofgering zuigende ondergronden
- ca. 2 uur op houten ondergronden
- 24 uur op calciumsulfaat-gebonden ondergrondenen bij inzet als gronderingop cementaire

egaliseer-massa's, wanneer deze inmeerdere lagen wordenaangebracht

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aanwisselende omgevingstemperaturen.

Mengverhouding

op houten ondergronden: onverdund

als vochtbescherming (calciumsulfaat-/ 1 kg LUX ELEMENTS®-COL-HSV en 1 l water
gipsgebondenondergronden):

als hechtgrond: 1 kg LUX ELEMENTS®-COL-HSV en 3 l water

Gebruiksaanwijzing

– Vóór gebruik doorroeren resp. schudden.

– LUX ELEMENTS®-COL-HSV wordt met koud, schoon water verdund (mengverhouding zie boven) en met een rol op de droge ondergrond 
opgebracht. Plasvorming vermijden.

– Gereedschap direct met water reinigen.
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Milieu

– Verpakking volledig leeg volgens de geldende voor-schriften afvoeren.

Opslag

– Koel, droog en vorstvrij bewaren.

– Gedurende 1 jaar houdbaar (in gesloten verpakking).

– Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snelgebruiken.

– Met water aangemaakt materiaal binnen 1 week verwerken.

GISCODE

D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te 
worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten.
Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn 
zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwwerfomstandigheden, op de uitvoering van de 
werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.


