
Carefree Undercoat

Vloerverzegelaar
Productomschrijving
Een op watergebaseerde vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle 
soorten poreuze harde vloeren. Gebruik Carefree Undercoat als poriënvuller voordat 
een polymeerlaag wordt aangebracht.

Belangrijke eigenschappen
• Op water gebaseerde polymeer emulsie
• Verzegelt alle type poreuze vloeren inclusief vinyl, linoleum, marmer, terrazzo en 

andere stenen vloeren
• Excellente hechting aan de meeste substraten
• Semi permanente verzegelaar voor verbeterde duurzaamheid

Voordelen
• Vermindert de porien van een vloer en verbetert daarmee de resultaten en 

duurzaamheid van de polymeer toplagen.
• Toplagen kunnen getopcoat worden zonder de verzegelaar aan te tasten
• Maximale bescherming op poreuze en oude vloeren waardoor de levensduur 

van de vloer verlengd wordt.

Gebruiksaanwijzing
• Zorg ervoor dat oude polymeerlaag is verwijderd
• Alleen op een schone, droge vloer aanbrengen
• Gebruik waarschuwingsborden natte vloer
• Gebruik een schone mop of applicator. Doe deze in het product en pers 

het uit in een wringer. Mop of applicator moeten verzadigd zijn met product, 
maar niet druppelen

• Aanbrengen op de vloer met overlappende banen van 1 - 1,5 meter. Bij de eerste 
laag, 15 centimeter van de randen vrij laten

• 20-30 minuten laten drogen. Zorg ervoor dat de eerste laag goed droog is voordat 
de tweede laag wordt aangebracht
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Carefree Undercoat

Vloerverzegelaar
Technische gegevens
Eigenschappen: Melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht (20°C): 1.03
pH-waarde puur: 8.0 - 9.0
Viscositeit: Waterdun
Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Bewaar in originele, gesloten verpakking bij niet extreme temperaturen. Zorg dat het product niet bevriest. 
Niet gebruiken bij temperaturen onder 10 graden.
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk 
Veiligheidsinformatieblad.

Product toepassingen
Niet geschikt voor houten vloeren.

Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer     Verpakkingsgrootte  Type verpakking
J030360 2 x 5 L  Can
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