Pure & Original
FloorPaint
regular
Productomschrijving.
Pure & Original FloorPaint is een hoge
kwaliteitsverf op basis van polyurethaanharsen
voor binnen.
De voornaamste kenmerken zijn:
• Behoeft geen primer
• Hoge hechtingskracht
• Slijtvast
• Eén potsysteem
• Uitschakeling van cement- of
betonverwering
Producteigenschappen
Glans: zijde
Kleur: Pure & Original kleurenlijst
Basisgegevens bij 20º C witte verf.
Soortgelijk gewicht;
1.2 g/cm³
Vaste stofgehalte;
+/- 66.2 gew%
In volume;
+/- 55.2vol%
Aanbevolen droge laagdikte;
66 microm
Aanbevolen natte laagdikte;
100 microm
Theoretisch rendement;
8-12 m²/L*
Droogtijd;
stofvrij 4 uur
Overschilderbaarheid;
min 8 uur
Vlampunt;
> 21º
* rendement is sterk afhankelijk van ondergrond.
Houdbaarheid
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op
een koele plaats; 6 tot 12 maanden.
•
•
•
•

Gebruik
Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereiding
alvorens te schilderen. Breng de verf aan met
een borstel, rol of drukspuit. Verdunning met
terpentine (max 10%) kan goed zijn bij het
spuiten. Schilder niet in direct zonlicht.
Druk Airless
; 2000 PSI
Tip
; 0.015”-0.019”
De FloorPaint Regular behoeft geen speciale
primer als onderlaag, mits de 1e laag verdunt
wordt met 10% terpentine. 2e laag kan
onverdund opgebracht worden. Aanbevolen
minimum laagdikte; 100µm.
Oppervlakte voorbereiding.
De meeste verfproblemen doen zich voor door
een slechte voorbereiding of gebruik.. Door een
goede oppervlakte voorbereiding help je het
verfsysteem voor een langdurige bescherming.
Verwijder alle oppervlaktevervuiling, kalk
inclusief, door te reinigen met een geschikt
reinigingsmiddel. Spoel goed na en laat het
drogen. Gepelde, gebarsten of gekraakte verf
dient integraal van het oppervlakte verwijderd te
worden door te krabben of te zandstralen.
Verwijder alle vetten en of oliën met een
watergedragen ontvetter. Glanzende
oppervlakten dienen bij voorkeur mat gewreven
te worden.
Oppervlakten die zanderig of poederig zijn,
vooraf goed reinigen en voorzien van een laag
Pure & Original Wallfix.

Toepassing
Bescherming en verfraaiing voor houten
vloeren, beton, garage-, fabrieks-, magazijn-,
keldervloeren en galarijen.
Trappen
beschermt gronden voor licht verkeer.
voorkomt indringing van vetten en oliën en
vereenvoudigd het onderhoud.
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Pure & Original
Let op; een vochtige ondergrond kan witte
kringen veroorzaken.

Temperatuur ; >3ºC, <50ºC (lucht,
oppervlakte en materiaal)

Gepolierde beton moet geëtst worden met Pure
& Original mierenzuur tot de ondergrond ruw
genoeg is voor een goede hechting.

Relatieve vochtigheid; max85%

Na aanbrengen van de vloerverf deze goed laten
uitharden. Plaats viltjes onder kasten en stoelen.
Veiligheid.
Zie het blad veiligheidsinformatie.
Steen.
Stenen dienen minstens 1 jaar te drogen en alle
bloei op de muren dient verwijderd te zijn voor
het schilderen.
Betonsteen e.d.
Allen nieuwe oppervlakken moeten drogen zoals
de leverancier aanbeveelt. (meestal minimum 30
dagen). Verwijder alle vreemde materialen met
een geschikte reiniger. Ruwe oppervlakken
kunnen gevuld worden.
Hout.
Vochtigheidsgraad van het hout mag maximaal
16% bedragen. Het hout mag niet met de
ondergrond in contact komen. Geboend hout
erg goed reinigen met terpentine. Dit geldt ook
voor hout met veel hars.
Laminaat.
Opschuren, reinigen met Pure & Original super
cleaner, 1 laag Pure & Original Omniprim, dit 2
dagen laten harden en aflakken met 2 lagen
Floorpaint Regular.
Reiniging.
Reinig gespatte en gemorste verf onmiddellijk
met terpentine. Het is aangeraden uw
gereedschap te reinigen met terpentine om
roestvorming te vermijden.
De eerste week de vloer beter niet te stofzuigen
en te dweilen.
Reinigen van de vloer met natuurzeep
Aanbrengcondities.
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