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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  PAINT ESTOVOSS STANDARD 

Beschrijving:  
Is een 1 component solventhoudende PU-hars dat reageert op de luchtvochtigheid. 
Satijnglanzende verf voor garagevloeren, kelders, werk- en hobbyplaatsen. Beperkt UV-bestendig. 
Leverbaar in 1 lt, 5 lt en 10 lt verpakkingen. 

Toepassing :
Als waterdichting voor poreuze ondergronden.  Eindlaag voor beton, metaal voor binnen. 
Bij pas gegoten beton dient u minstens 28 dagen te wachten alvorens u G4 Primer en vervolgens 
Estovoss aanbrengt.  Eenvoudig in onderhoud.  Hoogwaardige afwerking voor kelders en garages. 
Bestaat enkele in een grijze kleur +- Ral 7001. 

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  

Shore: 

grijs 
250 mPa’s 
ca. 1,5 gr/cm³ 
6 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

300 gr/m²/1ste laag (=200 ml) 
+ 200 gr/m²/2de laag (=130 ml) 
niet van toepassing

Verwerking: 
Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng onze primer G4 aan met een borstel of 
rol.  Na 2-4 uren (max. 12) kan Estovoss aangebracht worden. 
Breng Estovoss aan met borstel of rol.  Deze is stofdroog na 2 uren.  Wachttijd tussen de lagen: 6 à 8 uren met 
een max. van 12 uren.  Kan eventueel verdund worden met max. 10% PU-verdunner.  Beloopbaar na 6 uren, 
licht belastbaar na 12 uren en volledig doorgehard na 7 dagen.  U kan gebruik maken van ons 
antislipgranulaat om het oppervlak antislip te maken.  Goed oproeren voor gebruik.  Raadplaag ons 
verwerkingsblad voor verdere info.  
Opgelet voor eens geopende verpakkingen; deze dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere 
uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleinere verpakking. Indien zich 
velvorming voordoet gelieve deze dan eerst zorgvuldig te verwijderen. 
Opgelet: een te hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot vorming van luchtbellen aan het 
oppervlak. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen). Opgelet: is licht ontvlambaar. 
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