
Eingenschappen
• Duurzame en decoratieve bescherming voor vloeren.

• Bestand tegen herhaaldelijke belasting door voertuigen: slijtage en warme banden.

• Ongevoelig voor vlekken en vetten.

• Waterafstotend en uv-bestendig: bestand tegen weersinvloeden.

• ANTISLIP: Klasse PN12 volgens de AFNOR XP P05-011 norm, anti-slip systeem niet geschikt voor boorden rond het

zwembad.

• Bestand tegen vlekken en vuil

VLOERVERF EXTREME TRAFFIC

Voorbereiding
• Ga eerst na of de vloer voldoende poreus is. Breng een paar druppels water op de vloer aan. Als de druppels in de 
vloer dringen, is hij voldoende poreus. Als ze op het vloeroppervlak parelen, dan is de vloer niet poreus genoeg en dus 
niet geschikt om er de vloerverf op aan te brengen. Schuur de vloer met korrel 80 om het oppervlak te ontglanzen of 
reinig de vloer met zoutzuur en water (1 l zoutzuur op 4 liter water). Spoel het oppervlak na. Laat 48 uur drogen. Doe 
de ‘druppeltest’ opnieuw en herhaal zo nodig de behandeling.
• Nieuwe vloer: de vloer grondig reinigen, ontstoffen en ontvetten met V33 Vloershampoo. De vloer moet schoon,
veten stofvrij zijn en goed droog (min. 3 maanden voor een nieuwe betondekvloer).
• Vloer in goede staat: Licht schuren om het oppervlak te ontglanzen. De vloer ontstoffen en ontvetten met V33
Vloershampoo. De vloer moet schoon, goed droog, vet- en stofvrij zijn.

Toepassingen
• Geschikt voor alle vloeren binnen- en buitenshuis die poreus, droog en niet-vettig

zijn. Kan worden aangebracht op cementvloeren, beton, tegels, baksteen ...

bijvoorbeeld in garages en kelders, op trappen, vensterbanken enz.

• Niet geschikt voor gebruik op houten, niet-poreuze, vochtige of poederige 
ondergronden.

Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting door 
voertuigen
Direct toepasbaar op beton en cement

GEBRUIKSVOORZORGEN:
EUH208: Bevat Benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen 
houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar 
een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik 
goed sluiten. Vorstvrij bewaren.EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i) : 140 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 
48 g/l VOS.
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Gebruik
Vóór gebruik, alsook tijdens, het product goed omroeren met een houten roerstok. Breng een eerste laag aan met een 
borstel of met een rol met middellange haren (8 tot 12 mm), verdund met 5% water. 3 uur laten drogen. Breng daarna 
een tweede laag onverdund aan, indien nodig kan een derde laag aangebracht worden voor veel gebruikte of poreuze 
vloeren. Lichtjes opschuren tussen de lagen.

Packaging : 2.5L 

Droogtijd volledig droog: 12h

Tussen de lagen : 3h

Reinigen: water

Materiaal: Borstel, rol


