
 

     Levis Expert Floor Extra Resist 

     

 

 
Zijdeglanzende, watergedragen tweecomponenten epoxyvloerverf voor zware belasting, (bvb. in 
garages).  
 

Toepassing 
 

Geschikt voor onbehandelde en reeds behandelde ondergronden (beton- en zandcementvloeren).  

Voor bijv. garages. Voor gebruik binnen. 

 

Eigenschappen 
 

✓ Uitzonderlijk slijtvast 
✓ Bestand tegen olie, benzine, chemicaliën,… 
✓ Geurarm 
✓ Vergemakkelijkt het onderhoud en vermijdt stofvorming 

 

Aspect 
 

Zijdeglans 

 

Kleuren 
 

3 kant en klare kleuren (roestbruin, parelgrijs, muisgrijs). 

 

Verpakkingen 
 

0,75l en 2,5l 

 

 

 
Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10°C of te vochtig weer. 
Component A en verharder B een aantal minuten (± 5 minuten) goed mengen, bij voorkeur met een 
mechanische roerder. 

Productomschrijving 

Verwerking 

 

“Vloerverf  

voor zware 

belasting” 

 



 

OPGELET: product opgebruiken binnen 1h 30 bij 20°C (1h bij 30°C), daarna wordt het mengsel 
hard en kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. 
Verwerking met borstel of rol. 
  

Rendement 
6 à 9 m²/l per laag 

0.75L = ± 6m² per laag 

2.5L = ± 20 m² per laag 

 

Droogtijd 
Stofdroog: 3 uur 

Overschilderbaar: 16 uur 
Ingebruikname: 48 uur 
Volledige uitharding: 7 dagen (zware belasting) 
 

 

 

 
 

Chape, beton, betontegels, tegelvloeren, zandcementvloeren. 

 
 

Voorbereiding ondergronden 

Ondergrond dient gezond, hard, coherent (losse delen verwijderen), zuiver, droog en ontvet te 
zijn. Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen 
indien nodig. Altijd grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner om een goede hechting te 
verzekeren, overvloedig naspoelen met water en volledig laten drogen (min. 1 dag).  
Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien 
nodig. 
1 laag Levis Expert 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 Expert 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 Expert 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 Expert 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 Expert Floor Extra Resist.  

 

 

Ondergronden en gebruiksaanwijzing 



 

 

 

 

Veiligheid 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht. 

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
 

VOS gehalte 
 
 

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

Bewaring 
Vorstvrij bewaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid en bewaring 

Cette fiche technique, datée du 7/05/2021, annule et remplace toutes les versions précédentes. Ces données techniques s’appuient sur des 
connaissances et échantillonnages internes et vous sont fournies à titre indicatif. Elles n’impliquent aucune responsabilité formelle de notre part quant 
à l’utilisation de nos produits. Veuillez toujours vous adresser à nos services pour savoir s’il n’existe pas de fiche plus récente.  
 

Pour tout autre avis : Tél. +32 (0)800.24.111 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoisons au numéro +32 (0)70.245.245 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2 255 22 11 
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