
: :   FLEXO PUR TOP ZG

Beschrijving:
Is een (licht) glanzende 1- componenten, oplosmiddelvrije, dikke vloerafwerking op basis van een
alifatische polyurethaan.
Verkrijgbaar in 5kg en 10kg verpakkingen.

Toepassing:
Geschikt als gepigmenteerde, chemisch resistente, matte, zeer slijtvaste niet vergelende afwerking 
van PUR gietvloeren.

Gegevens bij levering:
Kleur
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie

Ral kleuren
+-1,40 gr/m²
6 maanden in gesloten verpakking
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik 
Shore

100-125 gr/m²
NVT

Verwerking:
Het materiaal in de verpakking voor gebruik minimaal 3 minuten goed oproeren en overgieten in 
schone werkemmers. Blikken pas openen wanneer het daarin aanwezige materiaal ook daadwerkelijk
verwerkt gaat worden. Eenmaal geopende verpakkingen zoveel mogelijk direct verwerken en niet 
bewaren. Een goed gemengde gekleurde topcoating als de Flexo Pur Top ZG is homogeen van 
uiterlijk.

• De ondergrond wordt best licht opgeschuurd met een onderhoudspad (donker) onder een 
één- schijfsmachine.
• De vloer schoon, droog en stof- en vetvrij maken.
• De Flexo Pur Top ZG vanuit een verdeel emmer met een 25 cm vachtroller verdelen op de ondervloer
(verticaal opbrengen, horizontaal verdelen, verticaal narollen).
• Langs de kanten met een kwast opbrengen en zoveel mogelijk met een vachtroller van 10 cm
verdelen, totdat een gelijksoortige structuur ontstaat.
• Binnen 5 minuten na het (horizontaal) verdelen dient de coating verticaal te worden nagerold met 
een droge 50 centimeter brede vachtroller. De coating moet op deze manier zonder druk op de roller 
uit te oefenen verdeeld worden om aanzetten en rolbanen zo veel mogelijk te voorkomen.
• Probeer aansluitingen binnen de 20 minuten te realiseren; dit i.v.m. mogelijke kleur- en of
glansgraadverschillen.
• Zeer belangrijk: moet worden aangebracht met een max. verbruik van 135 gr/m²; boven deze grens
kan schuimvorming optreden, welk effect na droging goed zichtbaar kan zijn.
Nadat de toplaag is aangebracht op de boven beschreven manier, is het belangrijk er rekening mee 
te houden dat de droging van de Flexo Pur Top ZG sterk beïnvloed kan worden door omgevings- en 
klimaatsinvloeden. De volgende invloeden moeten dan ook worden uitgesloten:
- tocht langs deuren en ramen

- tocht door een air-conditioning
- sterke stijging of daling van de relatieve luchtvochtigheid en/of sterke stijging of daling van de
omgevingstemperatuur en/of ondergrondtemperatuur.

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

Uiterlijk:
verwerkingstemp:

Lichte structuur, afhankelijk van de rol.
min.15°C - max. 25°C (optimaal =  20 °C)

Rel. vochtigheidsgraad:  min. 45% - max. 80%
Stofdroog: 
Kleefvrij: 
Beloopbaar: 
Belastbaar (mech)
Belastbaar (chem)

na 12 uren
na 16 uren
na 16 uren
na 72 uren (3 dagen)
na 168 uren (7 dagen)

Veiligheid:
Bevat isocyanaat, zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd contact met 
de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.
 Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)
Opgelet: verpakking kan onder druk staan.
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