Garagevloer
COATING

Duurzame topcoating voor
de garagevloer.
Maximaal bestand tegen bandafdrukken (hot tire resistant).
Bestand tegen zware belasting
en chemicaliën.

Duurzame topcoating voor de garagevloer.
Niet geschikt voor zeer gesloten vloeren en anhydrietvloeren.
Geschikt voor binnen.

Unieke 2 componenten epoxy coating.
Op waterbasis.
Zeer eenvoudig te reinigen.
1 laag is al voldoende voor maximale hardheid en hechting.
Bestand tegen warme banden, chemicaliën, vlekken en slijtage.
Droogtijd: ± 16 uur voor licht voetverkeer. ± 48 uur voor zware voorwerpen en normaal voetverkeer.
Volledige uitharding na 7 dagen (vanaf dan begaanbaar voor auto’s).
Verbruik: ± 20 m².
Let op: Alabastine Garagevloercoating alleen aanbrengen wanneer de vloertemperatuur
tussen de 10 °C en 30 °C is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% is.

Stap 1: Ondergrond checken
Zie instructiefolder.

Stap 2: Voorbereiding
Zie instructiefolder.

Stap 3: Mengen

Giet de inhoud van Component B in het blik van Component A en roer 3 minuten goed door
(Meng geen kleurenchips met de 2-componenten epoxy formule).
OPGELET: Component B en Component A moeten worden gemengd zoals aangegeven en
volledig gebruikt worden, laat dus geen restjes achter.
Het mengsel moet binnen 2 uur na het mixen worden gebruikt (pot life). Deze tijd neemt af
bij hogere temperaturen.
Na het mengen, kunt u de coating direct gaan aanbrengen.

Stap 4: Rollen en decoreren

Gebruik voor het aanbrengen van de coating een verfroller (bij voorkeur een 2 componenten roller)
of een nylon roller.
Tip: gebruik een kwast om de vloerranden en moeilijk te bereiken stukken te verven.
Breng de coating gelijkmatig aan in secties (voor meer info zie instructiefolder).
Strooi de chips op het natte oppervlak. NB: als u geen chips wilt kan deze stap worden overgeslagen.
Het zal de prestatie van de coating niet beïnvloeden.
Daarna onmiddellijk doorgaan met het coaten van de volgende sectie van de vloer.
Slechts 1 laag coating is nodig.
LET OP: De gekleurde chips moeten in natte coating gestrooid worden! Dit kan tot maximaal 1 uur
na het rollen, afhankelijk van de condities.

Stap 5: Na Gebruik

Al het gereedschap na gebruik afwassen met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch
afval brengen.

3.5 ltr.

