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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. 

: :  EPOXY ECO VLOERVERF A+B 

Beschrijving:  
Is een 2 componenten solventvrije ( VOS <1%)  zijdeglans epoxyhars voor het verzegelen en 
beschermen van vloeren en wanden.  Als beschermcoating voor beton, cement, industrie asfalt en 
hout. Hardt kleefvrij uit aan het oppervlak. Verkrijgbaar in 15 kg verpakkingen. Standaard in een grijze 
kleur ( +- Ral 7000). 

Toepassing:
Wordt daar toegepast waar men een uiterst slijtvaste vloercoating wenst aan te brengen, ter afwerking 
op diverse ondergronden.  Door de combinatie van uiterst chemische en mechanische bestendigheid, 
beantwoord deze coating aan de hoogste eisen.  

A-comp B-comp
kleurloos-geel 
600 mPa’s 

RAL 7000 (andere op aanvraag) 
800 mPa’s 
ca. 1,36 gr/cm³ ca. 1,0 gr/cm³ 
12 mnd in gesloten verpakking  12 mnd in gesloten verpakking 
vloeibaar  vloeibaar 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit   
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens:    (A+B) 
Verbruik   
Shore   

200 gr/m²/laag (2 tot 3 lagen aanbevolen) 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Kan het beste in combinatie met een geschikt primer (grondlaag) worden aangebracht. We adviseren 
hier de 2K epoxy eco primer. Wachttijd tussen de lagen primer - vloerverf: 6 uren bij 8°C, 3 uren bij 16°C 
en 1 uur bij 25°C. Meng vervolgens de beide componenten van de epoxy eco verf in een 100/500 (1:5) 
gewichtsverhouding . De viscositeit kan aangepast worden mits toevoeging van 5-10% water. Potlife: 45 
min. bij 23°C.  Droog na 24 uren.  Wachttijd tussen de lagen: min. 12 uren bij 23°C en max. 5 dagen. 
Verwerkingstemp.: 15-25°C.  Volledige doorharding na 5 dagen bij 23°C. Breng aan met een borstel of 
rol.  Maak geen té grote hoeveelheden in één keer in functie van de verwerkingstijd.  

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). 
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