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Toepassing

Transparante beschermende toplaag voor weber egalisatie zichtvloer. 
Alleen geschikt voor schuur- en garagevloeren. Voor binnen.

 

 

 

Leveringsvorm

Can à 2,5 ltr

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Alleen geschikt voor schuur- en garagevloeren 
Coating voor weber egalisatie zichtvloer 
Beschermt uw vloer 
Natuurlijke uitstraling blijft behouden

Kleuren

Wit, droogt  neutraal / transparant op.

Gereedschap

Verwerking: verfbak / vachtroller / blokkwast

Verbruik

Bij twee lagen: ca. 150 - 200 ml per m2. 
2,5 liter Weber vloercoat is voldoende voor ± 13 - 16 m2

Gebruiksaanwijzing

Transparante beschermde vloercoat.

Weber Vloercoat

Kant-en-klare vloercoat

Productinformatieblad

Datum: 18. Februar 2020 

• Alleen geschikt voor schuur- en garagevloeren

• Coating voor weber egalisatie zichtvloer

• Beschermt uw vloer

• Natuurlijke uitstraling blijft behouden



Voorbereiding

weber egalisatie zichtvloer moet voldoende droog zijn voordat weber vloercoat kan worden aangebracht. Tussen het egaliseren en het coaten 
moet minimaal 24 tot 48 uur zitten. Het vloeroppervlak dient schoon en stofvrij te zijn.Tussentijds ontstane vlekken zullen na het coaten 
zichtbaar blijven. Zorg voor een lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van de weber vloercoat.

Aanmaken

Goed schudden voor gebruik.

Verwerking: Verwerk de vloercoat tussen de 10°C en 25°C. 
Uitvoering: Gebruik een schone verfbak. Verdeel de coating gelijkmatig met een kortharige (6-8 mm) vachtroller/blokkwast over het vlo-
eroppervlak. Zorg ervoor dat er voldoende vloercoat in de ondergrond kan trekken. Voorkom plasvorming. Coating nat in nat verwerken om 
aanzetten te voorkomen. Vloercoat in minimaal twee lagen aanbrengen. De eerste laag moet droog zijn (minimaal 30 – 45 minuten) voordat de 
daaropvolgende laag wordt aangebracht.

Afwerken

Na de laatste laag Weber vloercoat dient u minimaal 4 uur te wachten voordat u de ruimte weer in gebruik gaat nemen.

Reinigen

Gereedschap en handen reinigen met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling

Bindmiddel: waterig oplosmiddelvrije polymeerdispersie

EU-grenswaarde van dit product (cat. A/i): 140 g/l.

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingstemp. omgeving: +10°C tot +25°C

Voor binnen

Droogtijd: beloopbaar na ca 30-45 minuten.

Wachttijd tussen twee lagen: ca 30-45 minuten.

Aantal lagen: minimaal twee lagen

Ingebruikname: na de laatste laag minimaal 4 uur wachten

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

Zorg ervoor dat het geegaliseerde vloeroppervlak volledig schoon blijft voordat deze wordt gecoat. 
Tussentijds onstane vlekken of vervuilingen zullen na het coaten zichtbaar blijven.

 

Tips!

Weber vloercoat toepassen om stoffende schuur- en garagevloeren tegen te gaan. 
Weber vloercoat toepassen op weber egalisatie zichtvloer. 
Om de uitstraling van de vloer te behouden wordt geadviseerd de vloer periodiek te behandelen met Weber vloercoat. Meerdere lagen zorgen 
voor meer bescherming. Stoelpoten, meubilair etc, dienen voorzien te zijn van deugdelijke beschermdoppen.
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Weber Vloercoat

Kant-en-klare vloercoat
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