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COULINEX LIANT 
INJECTIEMORTEL OP BASIS VAN NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK 

 

Kalkproducten Saint-Astier® 
 

 

VOORDELEN VAN COULINEX LIANT 

✓ Goede elasticiteit 

✓ Zeer goede dampdoorlaatbaarheid 

✓ Goede weerstand tegen sulfaten 

✓ Uitermate geschikt voor de injectie van historisch metselwerk 
 

Beschrijving 
 

COULINEX LIANT is een injectiemortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk NHL 5 van Saint-Astier®. COULINEX LIANT  

bevat geen cement, puzzolanen, klinker of synthetische bindmiddelen. De specifieke eigenschappen zoals 

elasticiteitsmodulus, dampdoorlaatbaarheid en goede weerstand tegen sulfaten maken hem uitermate geschikt voor injectie 

van historisch metselwerk. 
 

Toepassingsgebied 
 

COULINEX LIANT is bijzonder geschikt voor de restauratie van historische gebouwen en toepassingen: 

• Verstevigen van funderingen, pilaren, gewelven en bogen; 

• Verstevigen van metselwerk in sandwichconstructies; 

• Verstevigen van metselwerk van steen, baksteen, tufsteen en gemengde steen in bestaande gebouwen, ook 

historisch en artistiek gezien waardevolle gebouwen, met al dan niet grote scheuren, holten en ruimten binnenin; 

• Verstevigen van metselwerk dat is aangetast door optrekkend vocht en oplosbare zouten; 

• Voor de stabilisatie of verankering van metselwerk; 

• Het wordt ook toegepast voor de injectie of het “opgieten” van scheuren, barsten en holtes. 
 

Ondergrond 
 

• Zorg dat alle voegen dicht zijn, zodat de injectiemortel niet uit de voegen loopt; 

• Boor gaten van 20 tot 30 mm onder een hoek van 45° op een diepte van 90% van de muurdikte, dit over de volledige 

lengte van de muur; 

• Bevochtig de avond ervoor de holle ruimtes die geïnjecteerd moeten worden om de zuigkracht van het metselwerk 

te verminderen. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Mengverhoudingen volgens de professionele regels 
 

Fijne injectie: 1 zak COULINEX LIANT + 21 à 22,5 liter water (is 33 liter geplaatst) 

Normale injectie: 1 emmer COULINEX LIANT + 1 emmer zand + water (is 13,2 liter geplaatst) 

1 zak COULINEX LIANT + 60 kg zand + water (is 56 liter geplaatst) 
 

De gebruikte vulstof kan variëren van 0 tot 500µ voor fijne injecties of van 0 tot 4 mm voor het opvullen van grote holtes. 

Men neemt als vuistregel dat de korrel van het zand gemiddeld 3 tot 4 keer kleiner is dan de op te vullen holte of scheur. 
 

• Gedurende de volledige duur van de werken, moeten dezelfde mengverhoudingen en mengtijd zoals deze in het 

begin werden toegepast, nagevolgd worden; 

• Het volledige mengsel moet in 1 keer gebruikt worden, niet te hergebruiken met een nieuw mengsel; 

• Geen andere producten aan toevoegen; 

• Het mengsel moet binnen het uur verwerkt worden. 
 

Mechanisch mengen met een handmenger gedurende 2 à 4 minuten. Indien met een betonmenger maximum 5 minuten. 

Het toevoegen van het water is ook afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. De mortel wordt manueel of 

mechanisch geïnjecteerd. 
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Technische karakteristieken 
 

Leveringsvorm: Poeder 

Volumieke massa (poeder): 0,58 kg/liter 

Volumieke massa (nat): 1,5 kg/liter 

Korrelgrootte (NF 1015-1): Zeef 80 µ:    3 tot 7% over 

Zeef 200 µ:  0 tot 1% 

Zeef 500 µ:  0% 

Druksterkte na 28 dagen: 1,35 MPa 

Druksterkte na 90 dagen: 4,90 MPa 

Aanvang binding (EN 196-3): 21 uren 

Buigsterkte na 28 dagen: 0,3 Mpa 

Buigsterkte na 90 dagen: 1,4 Mpa 

  

Veiligheid 
 

Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen. Raadpleeg voor meer 

informatie de recentste veiligheidsfiche. 

 

Reiniging  
 

Materieel met water. Aangetaste oppervlakten onmiddellijk afwassen. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

6 maanden. 

 

Verpakking 
 

Zakken van 25 kg (art.6090006). 

 

Foto’s 
 

 
LP 26-01-2022 

Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


