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Vloerverf TECHNISCH MERKBLAD 

Omschrijving: Slijtvaste, zijdematte verf voor een 
decoratieve bescherming van o.a. cement- en 
betonvloeren. Bestand tegen brandstof, olie, zout water en 
warme autobanden. Niet geschikt voor asfalt vloeren. Voor 
binnen. 
 
Toepassing: Geschikt voor vloeren in garage, kelder, 
was- en bergplaats, op trap etc. 
 
Eigenschappen: Bestand tegen olie, brandstof, zout 
water en warme autobanden. 
 
Kleur: Diverse kleuren 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 2 lagen 
kruislings aanbrengen met een platte, brede kwast/borstel 
of kortharige lakroller. De eerste laag verdunnen met 5-
10% terpentine. Volgende lagen niet verdunnen. Tussen 
de lagen licht schuren en stofvrij maken. 
 
Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag, afhankelijk van de 
ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droogtijd bij 23° C en rel. vochtigheid van 65%: 
Stofdroog na ca. 2 uur. 
Overschilderbaar na ca. 18 uur. 
Uitgehard en belastbaar na ca. 72 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: Deze moet draagkrachtig zijn en voor het 
schilderen worden ontdaan van mos-, alg- en zoutaanslag, 
vuil, vet, stof etc. Loszittende lagen of voegen verwijderen 
en/of herstellen. Altijd reinigen met Finess Beton- & 
Cementreiniger. 
 
* Tip:  
Vocht: 
Om zeker te zijn dat de vloer voldoende droog is, legt u 
een stuk plastic folie van ca. 1m² op de te behandelen 
vloer en plakt u de zijkanten af met tape. Laat dit 24 uur zo 
zitten. Indien er na deze periode condens onder de folie 
aanwezig is of het beton donker gekleurd of nat geworden 
is, kan de vloer nog niet geschilderd worden. 
 
Hechting: 
Om er zeker van te zijn dat de hechting van de ondergrond 
goed is, snijdt u met een hobbymes een ‘X’ in de 
bestaande verflaag, tot op het beton. Plak hier een stuk 
stevige tape overheen. Verwijder de tape nu in één 
beweging. Als er meer dan 25% van het testoppervlak 
loslaat, moet de gehele verflaag verwijderd worden 
alvorens de vloer te schilderen. 
 
Nieuwe betonvloeren: Dienen minimaal 6 weken oud te 
zijn, voor ze geschilderd kunnen worden (voor elke cm. 
laagdikte minimaal 1 week droogtijd). 
 
Ruwe onbehandelde betonvloeren: Grondig reinigen 
met Finess Beton- & Cement reiniger. 
 
Onbehandelde gladde betonvloeren: Opruwen en/of 
etsen met water en 10% zoutzuur. Zeer goed naspoelen 
met schoon water en laten drogen. Daarna reinigen met 
Finess Beton- & Cement reiniger. 
 
Poreuze en poederende ondergronden: Grondig 
reinigen met Finess Beton- & Cement reiniger. Na droging 
voorbehandelen met Finess Primer beton & vloerverf. 
 
Schilferende ondergronden: Afkrabben, stofvrij maken. 
Grondig reinigen met Finess Beton- & Cement reiniger. Na 
droging voorbehandelen met Primer beton & vloerverf. 
 
 
 

Behandelde vloeren in goede staat: Eerst grondig 
reinigen met Finess Beton- & Cement reiniger.  Daarna 
opruwen en stofvrij maken.  
 
Behandelde vloeren in slechte staat: Loszittende delen 
verwijderen en oneffenheden egaliseren. Laten drogen. 
Vervolgens reinigen met Finess Beton- & Cement reiniger. 
Daarna opruwen en stofvrij maken en voorbehandelen met 
Finess Primer beton & vloerverf. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Polyurethaan gemodificeerde alkydhars 
 
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen 
 
Oplosmiddel: White spirit 
 
Vaste bestanddelen:  52% in volume 
 
S.G.: Ca. 1,2 g/ml  
 
Viscositeit: ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C 
 
Aanbevolen laagdikte: 40 micron per laag (droog) 
 
Glansgraad: Zijdemat, 30-35% met glansmeter Gardner 
60° 
 
Tint: diverse kleuren 
 
Verdunning: White spirit 
 
Vlampunt: 39°C 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap : White spirit 
 
Prestaties: Bestand tegen olie, brandstof, zout water en 
warme autobanden. Goede dekkracht. Duurzaam en 
decoratief. Gemakkelijk te verstrijken. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen + 8°C en + 
30°C. Na gebruik verpakking goed sluiten, even omkeren 
om velvorming te voorkomen en daarna rechtop 
wegzetten. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 

 

 


