
Version 30/06/2020 LDS Construct | info@ldsconstruct.be | www.ldsconstruct.com 1

ECO Wall
Stijlvol egaliseren van wand- en plafondoppervlakken

Productinformatie

Eco Mineral Binder technologie

Milieuvriendelijk

Bestand tegen zout water en chemicaliën

VOC en APEO vrij

Snel uithardend en krimpvrij

Polymeer-gemodificeerd

Schuurbaar

Eenvoudig aan te brengen

Kenmerken en voordelen

De ECO WALL is een innovatieve en milieuvriendelijke egalisatiemortel, dat snel hardt en krimpvrij is. De basiskleur is 

wit. Diktes tussen 1 en 30 mm zijn mogelijk.

Toepassingen
Binnen en buiten toepasbaar

Voor egalisatie van wanden, plafonds en façades

Voor decoratieve toepassingen van 1 tot 30 mm dikte

Mengverhouding 6.50 – 7.0 l water per 25 kg poeder

Druksterkte 8 N/mm²

Buigtreksterkte 3 N/mm²

Verwerkingstemperatuur Min. + 10°C, max. + 35°C

Verwerkingstijd Ongeveer 30 min.

Bulkdichtheid Ongeveer 1.1 kg/dm3

Verse morteldichtheid Ongeveer 2.0 kg/dm3

Kleur Wit

Technische informatie
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Vóór het plaatsen van de ECO WALL, moet u er zeker van zijn dat de ondergrond droog, schoon en vrij is van alle 

vormen van stof die zouden kunnen leiden tot onthechting. Mechanische voorbereiding van het oppervlak, 

bijvoorbeeld stralen of schuren, wordt aanbevolen.

Diepere breuken of scheuren moeten worden opgevuld met ECO REPAIR. Op sterk zuigende ondergronden moet het 

oppervlak worden geprimed met ECO PRIMER Daarom moet het oppervlak droog zijn en 2 uur na het primen worden 

gedroogd. Door het oppervlak te primen, wordt het absorptievermogen van de ondergrond beperkt. Om dit op kritieke 

ondergronden te kunnen garanderen, moet indien nodig een extra laag ECO PRIMER worden aangebracht. Raadpleeg 

het technische gegevensblad van ECO PRIMER voor meer informatie.

ECO Wall
Stijlvol egaliseren van wand- en plafondoppervlakken

Verbruik Circa 1.8 kg/m2 per mm laagdikte

Belastbaarheid
Lichte lading
Volledige uitharding

Verharding bij 20°C
1 dag
4 dagen

Bedekking
Keramische bekleding
Verf en behang
Kunstharspleister

Na 3 uren
Na 1 dag
Na 1 dag

Voorbereiding van de ondergrond

Mengen en aanbrengen

Meng het materiaal met behulp van een mengmachine. Vul de benodigde hoeveelheid water in het mengvat (6,5 - 7,0 

liter per 25 kg poedermateriaal), gevolgd door poedermateriaal, terwijl er geroerd wordt. Het materiaal moet 

gedurende 2 minuten intensief worden gemengd, dan moet men het gedurende 3 minuten laten staan en dan moet 

vervolgens opnieuw gedurende 1 minuut gemengd worden. Meng slechts zoveel materiaal als kan worden 

aangebracht binnen 30 minuten. Na het mengen moet ECO WALL aangebracht worden op de beoogde dikte. Het 

oppervlak moet worden beschermd tegen te snel drogen (geen tocht) gedurende de eerste 24 uur. Bedek het 

afgewerkte oppervlak niet met plastic folie of andere dampdichte materialen.

Gereedschap en reiniging

Boor, dwangmenger, menger, troffel, egaliseer-troffel, plakspaan.

Alle apparatuur moet worden gewassen met zuiver water en voor- na applicatie gedroogd worden.
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ECO Wall
Stijlvol egaliseren van wand- en plafondoppervlakken

Verpakking en houdbaarheid

Verpakking: Papieren zak van 25 kg.

Houdbaarheid: 12 maanden in droge en gecontroleerde gematigde zones (niet beneden 0 °C, aanbevolen 10 - 25 °C). 

Verzegel geopende verpakkingen onmiddellijk en gebruik deze binnen een zeer korte tijdspanne.

Veiligheid ecologie en afval

Er is geen verplichte gevaren-aanduiding voor ECO WALL. Vermijd het inademen van stof bij het openen van de 

verpakking. Bescherm de huid en ogen tijdens het mengproces. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer 

informatie over veiligheid tijdens het transport, de opslag, de behandeling en verwijdering. Volg de instructies op de 

verpakking. 

Sommige kleine kleurverschillen zijn onvermijdelijk vanwege verschillende productiebatches. Hiermee moet rekening 

worden gehouden bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het is noodzakelijk om te werken op aangewezen secties met 

dezelfde batch (zie label) als een uniforme kleur gewenst is. Houd er rekening mee dat deze gekleurde coating een 

mineraal/anorganisch product is. De productkleuren zijn niet volledig in overeenstemming met de RAL-Kaart en en

daarom zouden ze alleen gezien moeten worden als geschatte classificaties. 


