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PRODUCTOMSCHRIJVING
Slijtvaste en zeer resistente water gedragen 2K pu-gebaseerde vloercoating voor over linoleum en ander soortige
kunststofvloeren.
TOEPASSING
Inzetbaar waar een extra slijtvaste bescherming noodzakelijk is en waarmee de kosten aan vloer- onderhoud kunnen worden
verlaagd.
EIGENSCHAPPEN
Goede hechting op linoleum (mits juist voorbehandeld)
Hoge slijtvastheid
Gemakkelijk te reinigen
Water gedragen
TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:
Viscositeit:
Verbruik:
Vaste stofgehalte:
Droging (20ºC):

Potlife:
Reiniging:
VOC:

Wit en kleurloos volgens het kleurmengsysteem in mat / satin / glans
1,4 Poise
2
100 – 120 g/m per laag
ca. 50 vol%
Stofdroog 30 min.
Minimaal uithardingstijd 12 uur.
Beloopbaar 24 uur
Volledig uitgehard 10-15 dagen.
e
o
Overschilderbaar: Bij rollen 2 laag na 4-6 uur (20 C), bij spuitverwerking nat in nat.
1 uur
Water
(cat. A/j): 140 g/l VOC (2010). Dit product bevat: < 140 g/l

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS
Linoleum of kunststof vloer moet vrij zijn van wassen. Tevens moet de vloer schoon, droog en vetvrij zijn en te worden
ontdaan van alle losse delen. Bij voorkeur de vloer licht opruwen/schuren met Scotch Brite van 3M. Temperatuur van
o
ondergrond en lucht moet hoger zijn als 10 C, luchtvochtigheid lager dan 85% tijdens applicatie en droog tijd. Meng comp. A
en B en roer goed gedurende enkele minuten. Direct na mengen te gebruiken. Breng minimaal 2 lagen aan voor voldoende
laagdikte, met roller of kwast. Bij spuitverwerking nat in nat verwerken. Specifieke primers kunnen nodig zijn. Zeer poreuze
ondergronden kunnen extra applicatie vereisen. Voorkom blootstelling aan vocht, condens/mist, stoom tot 48 uur na
applicatie.
VERPAKKINGEN
Wit / TR
Kleuren

1 l / 2,5 l / 5 l
1 l / 2,5 l

HOUDBAARHEID & OPSLAG
In goed gesloten onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen
bewaren.
VEILIGHEIDSGEGEVENS
Zie MSDS

OVERIGE GEGEVENS
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Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de
toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.
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