Floor Regular Mix

Productomschrijving
Watergedragen vloerverf voor normale belasting. Op basis van een acrylaat-urethaan.
Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing
Toepasbaar op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren).
Ideaal voor o.a. kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons... Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen
Gemakkelijke verwerking, geurarm, snelle droging. Vergemakkelijkt het onderhoud, vermijdt
stofvorming. Slijtvaste afwerking.

Aspect
Halfglanzend.

Kleuren
Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze.
Ook verkrijgbaar in 5 kant en klare kleuren.

Verpakkingen
1l, 2,5l
Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. Afhankelijk van de gewenste
kleur zal men in de winkel de voor deze kleur geschikte basis gebruiken.

Verwerking
Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement
6 à 8 m²/l per laag

Droogtijd
Stofdroog: 30 min
Overschilderbaar: 6 uur
Ingebruikname: 48 uur
Volledige uitharding: 5 dagen

Ondergronden en gebruiksaanwijzing
Chape, beton, betontegels, tegelvloeren.

Voorbereiding nieuwe ondergronden
Indien er hardnekkige vette vlekken zijn: de vlekken afwassen met synthetische thinner.
Gebruik altijd Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen
met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).
Nagaan of de ondergrond droog en coherent is (losse delen verwijderen). Zich vergewissen van
de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.
1 laag Levis Floor Primer aanbrengen, verdund met water (30% verdunning; voor tegelvloeren
onverdund). Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Voorbereiding bij renovatie







Oude verflagen in goede staat grondig reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen
en minimum 1 dag laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent
en droog is.
Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen
volledig verwijderen. Daarna reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen en
minimum 1 dag laten drogen.
Scheuren, barsten en gaten: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een
metalen borstel. Vul op met een geschikt reparatiemiddel of cementmortel (laten drogen).
Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
Opmerking aangaande vochtproblemen: vergewis je van de droogheid van de bodem en de
afwezigheid van opstijgend grondvocht. Geen vloeren verven die meer dan 5% vochtigheid
bevatten. De vloer goed laten drogen (bv. nieuwbouw, renovatie).
1 laag Levis Floor Primer, verdund met 10 à 15 % water, aanbrengen. Product opgebruiken
binnen 1 uur 30.

Afwerking
Binnen de 3 dagen afwerken met 2 lagen Levis Floor Regular voor normale belasting.
Opmerking: gebruik Levis Floor Extra Resist voor zware belasting (bijv. in garages).

Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag geschikte handschoenen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l
(2010).

Bewaring
Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik
van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
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