KIT P.T.B.-FLOORCOATING

P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS)
Snelnivelleringsmortel

POLYCOLORIT®
Waterdichte muurverf

 WERKT ONEFFENHEDEN WEG

 WEERBESTENDIGE BESCHILDERING

 WORDT SNEL HARD

 PERFECTE, MATTE AFWERKING

Is de ondergrond onvoldoende
vlak,
zijn
er
putjes
of
oneffenheden, dan kan je deze
eerst wegwerken door te vloer
uit te vlakken. Gebruik dan één
van onze uitvlakmortels P.T.B.EGALISER-EN (laagdikte tot 10
mm) of P.T.B.-EGALISER-EN
PLUS (laagdikte tot 20 mm). Een
minimum laagdikte van 3 mm is
aangeraden.
Beide producten kennen een zeer goed
zelfvervloeiend verloop en zijn snelhardend, waardoor
snel verder kan gewerkt worden. Ideaal wordt
± 24 uur (bij 23°C en 5 mm dikte) na het aanbrengen
van deze uitvlakmortels, deze geprimed en geverfd
(afhankelijk van de grondtemperatuur en laagdikte
kan deze tijd variëren).
Voor het nivelleren van magazijnen, gelieve ons te
contacteren.
Voor de volledige werkwijze van toepassen van
beide uitvlakmortels verwijzen we graag naar de
productﬁches op onze website (www.compaktuna.
be).

Wens je niet alleen de
vloer van een duurzame
coating te voorzien maar
eveneens je muren te
renoveren, dan kunnen we
POLYCOLORIT® aanbevelen. Deze dispersieverf voor binnen en buiten
toepassingen is spatarm bij het aanbrengen, heeft een
uitstekend dekkend vermogen, en een zeer goede
kleurbestendigheid voor buitentoepassingen.
POLYCOLORIT® is
standaardkleuren.
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Voor de volledige werkwijze van toepassen van
POLYCOLORIT® verwijzen we graag naar de
productﬁches op onze website (www.compaktuna.be).

P.T.B.-COMPAKTUNA®
0800/92 279 - www.co m pak t u n a.be
Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent (België)
+ 32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be
R.P.R. Gent R.P.M.
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KIT P.T.B.-FLOORCOATING

 GRONDLAAG

 VERFLAAG

Vloerbeschildering voor garages & magazijnen

INHOUD VAN DEZE KIT
 GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE VLOERVERF
 DUURZAME COATING

- 2,5 L voorstrijkmiddel P.T.B.-PRIMER PU
- 5 L vloerverf P.T.B.-FLOORCOATING
- 0,5 L verdunner P.T.B.-FLOORCOATING THINNER
- 2 solvent-resistente verfrollen.
Met deze kit kan u ± 20 m² vloerbeschildering volledig
afwerken.

Is de ondergrond onvoldoende vlak, en dient deze
eerst uitgevlakt te worden, gebruik dan één van onze
uitvlakmortels P.T.B.-EGALISER-EN (laagdikte tot 10
mm) of P.T.B.-EGALISER-EN PLUS (laagdikte tot 20
mm) - zie verder.

VOORBEREIDING

AANBRENGEN GRONDLAAG

Er wordt steeds gewerkt op een stabiele, zuivere,
gezonde, stof- en olievrije ondergrond die vrij is
van losse delen en vrij van kalkuitbloeiingen. De
ondergrond moet bovendien voldoende droog zijn en
volledig uitgehard. De betonvloer moet minstens 8 tot
12 weken oud zijn. Vloeren die regelmatig geschuurd
worden met oliebevattende zeep grondig schuren met
een hete soda oplossing en laten opdrogen.
Niet geschikte ondergronden zijn ondergronden
die onderhevig kunnen zijn aan opstijgend vocht,
polybeton, en beton die behandeld is met curing
compound. Niet toepassen bij olievlekken die diep in
de vloer gedrongen zijn, deze kunnen hechtingsverlies
veroorzaken.

P.T.B.-PRIMER PU wordt aangebracht met de solventresistente rol uit de doos. De primer wordt in één laag
aangebracht. Bij minder poreuze ondergronden niet
te veel primer aanbrengen (dikke lagen dient u te
vermijden). De primerlaag is kleefvrij na 1 tot 4 uur.
Binnen de 48 uur moet u het oppervlak voorzien van
de verflaag.

en ventilatie van de lokalen, zodat de solventen in de
verf niet in het lokaal blijven hangen. Zodra de eerste
laag is aangebracht, kan je de rolborstel uitspoelen
met
P.T.B.-FLOORCOATING THINNER.
Na
minstens 14 uur drogen, inspecteer je het resultaat.
Kleine oneffenheden worden weggeschuurd
met fijn schuurpapier. Nadien kan met P.T.B.FLOORCOATING THINNER het oppervlakte, daar
waar nodig, gereinigd worden. Een tweede laag
verf wordt aangebracht binnen de 36 uur. Na 4 tot
8 uur is de vloer kleefvrij, en na 20 uur is de vloer
beloopbaar. De volledige weerstand wordt bereikt na
4 dagen.
P.T.B. FLOORCOATING is beschikbaar in de kleuren
groen, rood en grijs.

AANBRENGEN VERFLAAG
Met de tweede solvent-resistente rol gaat U de P.T.B.FLOORCOATING aanbrengen. De verf is kant-enklaar, dient alleen opgeroerd, en kan vervolgens
uitgestreken worden. Zorg voor voldoende verluchting

Voor de volledige werkwijze van toepassen van
P.T.B.-FLOORCOATING verwijzen we graag naar de
productﬁches op onze website (www.compaktuna.be).

Vraag de technische ﬁche van onze producten! Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking. De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn talrijk, zodat geen gelijkvormige aanwending kan voorgeschreven worden.
De aansprakelijkheid van onze vennootschap is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid. Alle productinformatie en aanbevelingen in deze productﬁche geven onze stand van kennis weer op het moment van uitgifte. Een toekomstige actualisering en aanpassing kan ons in geen geval ten laste gelegd worden.
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