
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. 
Hastelweg 161, Postbus 7932, 

5605 SH Eindhoven 
www.weberbeamix.nl 

+31 (0)40 2597 911 
helpdesk@weberbeamix.nl 

Schrijf je nu in voor een training 
van de Weber Beamix Academy!
Met onze trainingen zorgen wij ervoor dat je met de nieuwste innovaties 
leert werken of zelfs compleet nieuwe vakgebieden kunt aanbieden aan 
jouw klanten. Dit vergroot jouw kansen als vakman.

Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl of neem contact met 
ons op via academy@weberbeamix.nl of +31 (0)40 259 78 04. 

Dit nieuwe product zelf 
ervaren samen met onze 
beste vloerproducten? 

Wat mooi is, moet mooi blijven

weberfloor protect 
nabehandelingssysteem 

Preventief onderhoud van uw vloer
• Om krassen zoveel mogelijk te voorkomen, dient meubilair voorzien te worden  
 van beschermdoppen. 
• Gebruik schoonloopmatten om te voorkomen dat zand en vuil zich over het   
 gehele oppervlak verspreiden.
•	 Vervuiling,	zoals	zand	of	stof,	stofzuigen.	Vlekken	door	bijvoorbeeld	water,	koffie			
 of wijn, schoonmaken met een doekje en lauw water. 
• weberfloor protect dient periodiek te worden gereinigd met een zeepvrij 
 reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor een goed uitgewrongen microvezelmop. 
• Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en slijtage kan weberfloor protect 
 opnieuw worden aangebracht. 



Stap 3: Breng de tweede laag weberfloor protect comp. A + B aan.
• Doe dit op dezelfde manier als bij stap 2.
• Nadat de tweede laag weberfloor protect is aangebracht minimaal 12 uur 
 wachten, voordat de vloer beloopbaar is. De vloer kan na 7 dagen maximaal  
 belast worden. 
• De vloer de eerste 7 dagen niet afdekken met tapijt/kleed, deurmat ed.

Stap 1: Breng een laag weberfloor protect prim aan. 
• Schud de can met weberfloor protect prim goed door.
• Giet het materiaal over in een grote verdeelbak.
• Draag tijdens de verwerking plastic overschoenen.
• Laat de kortharige microvezel lakroller het materiaal opnemen en verdeel   
 het vervolgens over het vloeroppervlak. 
• Zorg dat de primer goed en voldoende in de ondergrond kan trekken.
• Werk gelijkmatig in banen en verwerk het materiaal nat in nat. 
• Materiaal kruislings inzetten en in één richting narollen.
• Laat weberfloor protect prim volledig drogen (minimaal 1 - 2 uur).

Voorbereiding 
• Zorg voor een strakke, vlakke, cementgebonden en droge ondergrond. 
• Zorg ervoor dat de ruimte zo schoon mogelijk is. Losse stofdeeltjes e.d. kunnen   
 tijdens de verwerking de vloer verontreinigen. Ingetrokken vervuiling is niet   
 meer te verwijderen en zal zichtbaar blijven in het eindresultaat.

Let op: Het weberfloor protect nabehandelingssysteem niet aanbrengen bij 
vloerverwarming in werking of warme ondergronden. 

Decoratieve cementgebonden ondergronden, zoals 

geëgaliseerde ondergronden, kunnen voorzien worden 

van het weberfloor protect nabehandelingssysteem. 

Deze, 2-componenten, transparante PU beschermende 

coating zorgt dat de uitstraling van de vloer wordt 

behouden en dat deze actief wordt beschermd tegen 

indringing van vlekken en vuil. Hierdoor is de vloer 

makkelijk te reinigen en te onderhouden. 

2-componenten 
beschermende PU coating

Het weberfloor protect nabehandelingssysteem:
• beschermt het mooie uiterlijk van de vloer langdurig tegen 

 vlekken van koffie, wijn, water, enz.;

• is makkelijk aan te brengen en heeft een korte droogtijd;

• zorgt voor een makkelijk te reinigen vloeroppervlak;

• is een zijdeglanzende 2-componenten PU coating.

Stap 2: Breng de eerste laag weberfloor protect comp. A + B aan.
• Schud eerst beide cans goed door. Voeg vervolgens comp B volledig toe aan   
 comp A en schud nogmaals krachtig door. 
• Laat het mengsel 10 minuten staan.
• Giet het materiaal over in een schone verdeelbak en breng het vervolgens aan  
 met een kortharige microvezel lakroller. Materiaal nat in nat verwerken om 
 aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en rol in één richting na.
• Laat weberfloor protect volledig drogen (minimaal 1 - 2 uur).

weberfloor protect kit 7,5L bestaat uit:

• 1	x	weberfloor	protect	prim	2,5	l.

• 2	x	weberfloor	protect	comp.	A	2	l.

• 2	x	weberfloor	protect	comp.	B	0,5	l.

Deze kit is goed voor ca. 35 m² vloeroppervlak.
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