
Vloerverf        

1 component vloerverf op basis
van polyurethaan- acrylaat op 
waterbasis

 Snelle droging
 Reukloos 
 Gemakkelijk verwerkbaar
 Harde toplaag
Goede hechting
Uitstekende duurzaamheid
Goed bestand tegen hete banden

 

Kenmerken

Werkwijze
Primer

1 of 2 lagen HISTOREX vloerverf 

 Kleuren uit de kleurenmachine.
 De Historex Kleurenwaaier.

 Zijdeglans.

 1 GLN, 5 GLN.  

 Wit.

Voorbehandeling Verwerking (Algemeen)
 - Slechte lagen verwijderen.
 
 
 -

 
 
 -

 

 - Verf voor gebruik goed roeren. 
 - Voldoende laag dikte aanbrengen.

Gelijkmatig verdelen ( blokkwast, roller
of spuit).

    
 
 -  Verfspatten niet laten opdrogen, direct 
      verwijderen met warm water.  

Eerder geverfde oppervlakken 
 -

 

Twee lagen aanbrengen, met    
in achtneming van de droogtijd.

 -
 
Voorbehandelen zoals eerder 

  
 

aangegeven.
 -

 
Reinigen, schuren enz.  

    
Na het schilderen

 -

 

Gereedschap goed reinigen 

  
 

met (warm) water.                 
 -

 
De verf in goed gesloten  
verpakking op een donkere koele

 

plaats bewaren.

ExteriorInterior

Interieur/ exterieur   
  

Decoratie en bescherming van 
de betonnen vloeren, zoals 
balkons, gangen, particuliere 
garages, winkel vloeren etc 

 

 ± 5%   

 Stofdroog: ½ uur.
 Kleefvrij: 60 min.
 Belastbaar: 16 uur.

Overschilderbaar: 24 uur.

 1.24 ( ± 0.05) kg/ L

 

Deklaag

Member of PPG Industries 

Kwast Verfroller VerfspuitZijdeglans

Uitgave : 9 juni 2015
(Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven)

Nieuwe Oppervlakken
 - Eerste laag : 10 % verdunnen 

op kaal beton.  
  

 
 

  

 
  

 

Het doel van dit document is om onze klanten te informeren over ons product. De geleverde informatie is gebaseerd op huidige kennis en testresultaten, die 
uitgevoerd zijn met een constant streven naar objectiviteit, volgens voorwaarden voor gebruik, conform huidige standaarden of  “Verzamelde Technische
Documenten”. Doordat technieken continu veranderen, is de keus aan de consument, vóór elk gebruik, bij onze afdelingen te informeren over nieuwe versies. 

Schoon water. 5-7 m²/L

1 ste laag 10 % verdunnen

Beschadigde ondergronden
repareren.
Ondergronden reinigen en
vetvrij maken.

 -

 - Na minimaal 24 uur tweede laag 
Historex vloerverf aanbrengen. 
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Ondergrond stofvrij maken.

    



 



Water
based



 -


