
Hoog waardige water gedragen 
twee-componenten  coating op basis van 

epoxyhars, verkrijgbaar in een zijdeglans 
en een matte uitvoering. Voor een 

duurzame én esthetische afwerking 
van vloeren en wanden.

WAPEX 660 
& 660 MAT

NIEUW VAN SIKKENS
De slijtvaste coating Wapex 660 is 
uitgebreid met een nieuwe variant: 
Wapex 660 Mat. Deze epoxy coating 
geeft binnenruimtes een matte en 
kleurechte afwerking, met een 
intens resultaat. 
Natuurlijk in de vertrouwde 
kwaliteit van Sikkens.
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WAPEX 660 
& 660 MAT

GEMAKKELIJK 
TE VERWERKEN

GOEDE MECHANISCHE 
BESTANDHEID

IN MEER DAN 
30.000 KLEUREN
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Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
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2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
F 071 - 308 32 73
E info@sikkens.nl
I www.sikkens.nl

FUNCTIONELE EN ESTHETISCHE AFWERKING VAN WANDEN 
EN VLOEREN
Door de hoge chemische resistentie en de hoge mechanische belastbaarheid is de Wapex 660 serie zeer 

geschikt als toplaag voor intensief gebruikte vlakken. Bedrijfsvloeren, ziekenhuisvloeren en showrooms; 

Wapex biedt de juiste duurzame afwerking. 

AAN DE SLAG
Een sterke coating is belangrijk, maar het moet wél prettig zijn om mee te werken. Wapex 660 en 

Wapex 660 Mat zijn vanwege de lage geurbelasting en goede vloeiing gemakkelijk in het gebruik. 

De epoxycoatings zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 1 of 5 liter.

VOORDELEN VAN WAPEX 660 EN WAPEX 660 MAT OP EEN RIJ 
- gemakkelijk te verwerken

- waterverdunbaar

- slag-, stoot- en slijtvast

- chemicaliënvast 

- voldoet aan de Arbo-eisen

- geurarm

- verkrijgbaar in meer dan 30.000 kleuren

MEER WETEN OVER WAPEX 660 EN WAPEX 660 MAT?
De uitgebreide technische details en systemen vindt u in de technische documentatie in 

de productselector op www.sikkens.nl. Of vraag ernaar bij uw Sikkens contactpersoon of 

het Sikkens Service Center bij u in de buurt.


