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Verf op basis van een 1-component polyurethaan.
Wordt zowel op nieuw als op oud cement aangebracht.
Wordt vooral binnen gebruikt op cementachtige ondergronden.
Geen enkele menging nodig: voorkomt het risico van vergissingen.
Heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand.
Geeft bijna geen kwaliteitsachteruitgang bij temperatuurschommelingen.
Zonder gechloreerde oplosmiddelen.



Kleuren: cementgrijs ral 7040, rood ral 3011, gebroken wit, groen ral 6021.

TOEPASSING

GEBRUIKSKENMERKEN

Wordt gebruikt als verf daar waar een bescherming aan

Droging bij 20 °C:

slijtage, chemische agressie of veelvuldige wasbeurten

-

Stofvrij: 3 uur

gewenst zijn. Vloeren van fabrieken, werkplaatsen,

-

Droog: 6 uur

garages, parkings, wegenstations, loskaaien, trappen,

-

Hard: 48 uur

opslagplaatsen, industriële wasserijen, enz. De toepassing

Dekkingsvermogen: 6 m²/kg.

wordt niet beïnvloed door een omgeving met een hoge
vochtigheidsgraad, noch door het risico van condensatie of

OPMERKING

de daling van de omringende temperatuur. De laag hecht

Na de behandeling minstens een

zich en verhardt door een spontane reactie met de

week wachten voor doorgang van

vochtigheid uit de lucht.

zwaar verkeer en 48 uur voor licht
verkeer. De schommelingen van

GEBRUIKSAANWIJZING

de viscositeit die zich eventueel

Voor een nieuwe “zuigende” cementvloer en op oude

zouden voordoen, verminderen niet de kwaliteit van deze

cementvloeren. In alle gevallen reinigen met een oplossing

verf. Pentsol wordt beschadigd door hydraulische olie.

Kemox of CK 18 aan 25%. Spoelen en 72 uur laten

Minimale toepassingstemperatuur: 5°C.

drogen.



Voor een eerste laag verdunnen met 10 tot 15% Dilu

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

461 voor een betere indringing.

Dichtheid: ± 1,4.

Voor de tweede laag Pentsol onverdund aanbrengen.

Vlampunt: > 30°C.

Minimaal 12 uur en maximaal 36 uur na de eerste

Classificatie: AFNOR NFT 36005 - Familie 1 - Klas 4 a.

laag. Aanbrengen met een borstel, verfrol of pistool

Houdbaarheid: drie jaar in gesloten verpakking.

bij kamertemperatuur. Om een antislipvloer te krijgen,
Zep Quartz-korrels gebruiken bij het aanbrengen van
de tweede laag.


Een derde laag aanbrengen zodat de korrels perfect
verkleven. (ref. doc. Zep Quartz).

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring
en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen
wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik
worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of
nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u
toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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