
 

Levis Expert Floor Cleaner 

 

 

 

 

 

                 

 

Oplossing om vloeren te reinigen en te ontvetten alvorens te schilderen.  

Verwijdert eveneens de witte poederige laag op beton en maakt glad beton ruwer. Transparant. 

 

Toepassing 
Reiniging voor vloeren. Voor gebruik binnen en buiten. 

 

Eigenschappen 
✓ Ontvettende eigenschappen. 
✓ Werkt in de diepte. 
✓ Bevordert de hechting van vloerverven op onbehandelde en geschilderde ondergronden 

(beton- en zandcementvloeren).  
✓ Ontvet vloeren die vervuild zijn door olie en vetten. 
✓ Geurarm.  
✓ Lost lichte roestvlekken op tegels op.  

 

Verpakkingen 
 

1l en 5l 

 

 

 

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C en bij te vochtig weer.  
Gebruiksklaar. Reiniging gereedschap met water. Vorstvrij bewaren. 

 

Rendement 
 

2 à 5 m²/l per laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productomschrijving 

Verwerking 

 

 

“Bevordert een 

goede hechting” 

 



 

 

 

 

 
De ondergrond dient gezond, hard en coherent te zijn (losse delen verwijderen). De vloer lichtjes 

bevochtigen, het product gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken en regelmatig met een 

schuurborstel inwrijven. Vervolgens grondig naspoelen met zuiver water tot er geen schuimvorming 

meer is en volledig laten drogen (min. 1 dag) alvorens te schilderen. 

We vestigen speciaal de aandacht op het belang van een goede voorbehandeling van vloeren. In dit 
stadium van de werkzaamheden, wordt de hechting van de verf en de duurzaamheid van het 
systeem bepaald. Gebruik daarom steeds de Levis Expert Floor Cleaner en Levis Expert Floor 
Primer, ook op reeds geschilderde ondergronden. 

 

Voorbereiding niet-geschilderde beton- of cementvloeren 
• 1A. Voorbehandeling:  

Gebruik Levis Expert Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren : deze verwijdert de 
witte poederige laag cement, maakt glad beton ruwer en lost vetten en oliën op. Eventueel Levis 
Expert Ontvetter & Borstelreiniger gebruiken voor hardnekkige vlekken die in de ondergrond zijn 
ingedrongen. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).  

• 1B. Aanbrengen grondlaag:  
Component A en verharder B van Levis Expert Floor Primer mengen en verdunnen met 30% 
water. Goed oproeren (bij voorkeur met mechanische roerder).  
1 laag Levis Expert Floor Primer aanbrengen. Binnen de 3 dagen afwerken met de gekozen  

      eindlaag. 

 
Voorbereiding reeds geschilderde beton- of cementvloeren  

Loszittende delen verwijderen met borstel of door schuren. Hechtingstest uitvoeren: met mes een 
kruis op de vloer krassen, vervolgens tape aanbrengen en lostrekken. 

• 2A. Indien verf goed hecht:  
Reinigen volgens aanwijzingen onder 1A.  
Gladde oppervlakken bij voorkeur ontglanzen door schuren en zorgvuldig stofvrij maken.  
Component A en verharder B van Levis Expert Floor Primer mengen en verdunnen met 10-15% 
water. Goed oproeren (bij voorkeur met mechanische roerder). 1 laag Levis Expert Floor Primer 
aanbrengen. Binnen de 3 dagen afwerken met de gekozen eindlaag.  

• 2B. Indien verf niet goed hecht en loskomt:  
Volledig oppervlak afbijten met een geschikt afbijtmiddel van Polyfilla en zorgvuldig naspoelen 
met synthetische verdunner. Barsten en gaten herstellen.  
Reinigen volgens aanwijzingen onder 1A. Grondlaag aanbrengen volgens aanwijzingen onder 1B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing 



 

 
 
 

Afwerking van vloeren 
Buiten (enkel afwerken met Levis Expert Floor Regular) alleen toepassen bij temperaturen tussen 
13°C en 30°C, bij een relatieve luchtvochtigheid kleiner dan 70 % en bij windstil weer.  
Gebruik Levis Expert Special Primer Binnen als grondlaag op vloertegels. 
Vermijd het gebruik op ondergronden die last hebben van opstijgend vocht. 

 
• 3A. Bedoeld voor normale belasting:  

Voor normaal huishoudelijk gebruik (bvb. in kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons, ...). 2 
lagen Levis Expert Floor Regular aanbrengen. 

• 3B. Bedoeld voor zware belasting:  
Waar mechanische (bvb. autobanden in garages) en chemische (bvb. olie, benzine, ...) 
weerstand noodzakelijk is.  
Component A en verharder B van Levis Expert Floor Extra Resist goed oproeren (bij voorkeur 
met mechanische roerder). 2 lagen Levis Expert Floor Extra Resist aanbrengen. 

      

 MEER INFO NODIG: Surf naar www.levis.info voor volledig stappenplan "hoe vloeren verven". 

 

 

 

 

 
Deze technische steekkaart, op datum van 4-3-2021, 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 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11 
www.levis.info  

http://www.levis.info/

