
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 0,1 L/ m² per laag.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com. 

Handige weetjes?

•  Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10°C en hoger dan 30°C.
•  Eco Formule: VLOER-COATING EXTREME bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Door dit product te gebruiken 
    werk je mee aan een milieuvriendelijke leefomgeving. 
•  Je gereedschap kan je reinigen met water, onmiddelijk na het werk. 
•  Voor een nieuwe betonnen vloer, wacht 3 maanden alvorens de coating aan te brengen. 

Productomschrijving

Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het 
beschermen van betonnen vloeren tegen herhaaldelijke belasting 
door oa. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en 
beschermt de ondergrond tegen vlekken, vetten en dooizout. 
Dankzij zijn speciale samenstelling is de VLOER-COATING 
EXTREME waterafstotend en kan hij gemakkelijk gereinigd 
worden met alledaagse onderhoudsproducten. De kleur is 

betongrijs (RAL 7023).

1/2

Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Acrylaat

co-polymeer

 

Betongrijs 1 L / 4 L 5 m²/L Ca. 24 uur 2 Ja

0319

Toepassing

Te gebruiken voor poreuze betonnen vloeren binnenshuis maar ook buitenshuis. Kan aangebracht worden op 
cementvloeren, beton bijvoorbeeld in garages of kelders, op trappen of vensterbanken.
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beschermt je woning.

VLOER-COATING EXTREME
Waterbestendige en vuilafstotende duurzame vloercoating

Voordelen
 

❱  Makkelijk te reinigen

❱  Bestand tegen vlekken en vetten

❱  Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij en absorberend. 
• Ga eerst na of de vloer voldoende poreus is. Breng een paar druppels water op 
   de vloer aan. Als de druppels in de vloer dringen, is hij voldoende poreus. Als 
   ze op het vloeroppervlak parelen, dan is de vloer niet poreus genoeg en dus 
   niet geschikt om er de vloerverf op aan te brengen. Schuur de vloer met korrel 
   80 om het oppervlak te ontglanzen of reinig de vloer met zoutzuur en water 
   (1liter zoutzuur op 4 liter water). Spoel het oppervlak na. Laat 48 uur drogen
   Doe de ‘druppeltest’ opnieuw en herhaal zo nodig de behandeling (zoutzuur  
   op 4 liter  water).
• Verwijder eventueel loszittend cement, verfresten, zouten en schimmels met 
   een staalborstel.
• Dicht barsten en scheuren met de WATERDRUK-STOP.
• Spoel het voorbereide oppervlak na met water en laat drogen.
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Hoe gebruik ik het product ?

• Breng 2 lagen VLOER-COATING EXTREME met een borstel of roller aan à
   rato van ca. 0,1 L/ m²/ laag. 
• Verdun de eerste laag met 10% water om de hechting te optimaliseren. 
• Breng een tweede laag onverdund aan nadat de eerste laag volledig droog is.
   Dit duurt ongeveer 24u.
• Wij raden aan om 3 dagen te wachten alvorens de behandelde ruimte terug
   in gebruik te nemen. 

Wat heb ik nodig ?
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Verbruik

1 L
± 5 m2

Droogtijd

24
uur

Reiniging

beschermt je woning.

VLOER-COATING
Waterbestendige en vuilafstotende duurzame vloercoating

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com


