
Eigenschappen 

Algemene informatie                  

Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar . 

 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 

basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond 

van deze gegevens wordt uitgesloten. 

Verwerking 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en 

boven een RV. Van 85%. 

Reinigingsverdunning : water 

Ondergrondvoorbehandeling 

Verwerkingsmethoden 

Kwast/roller    

Verdunning  : Niet verdunnen  

Fitex Creative Plus Betonverf WB is uitstekend te verwer-

ken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet 

een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang 

soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de mo-

derne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor 

waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede 

vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te be-

velen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte 

pool een lakviltroller 

Fitex Creative Plus  

Betonverf WB 
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Productomschrijving : Waterverdunbare halfglanzende vloer- en betonverf 

Toepassing   : Als meerlaagsysteem op behandelde en onbehandelde vloeren en wanden. Tevens voor plaatmateriaal 

binnen en buiten. 

Voornaamste ken-

merken  

:  Waterverdunbaar 

 Eenvoudige verwerking 

 Redelijk bestand tegen oliën en vetten   

 Niet benzine– of autobanden bestendig 

 Gemakkelijk overschilderbaar  

Basis  : acrylaatdispersie 

Kleur  : wit en kleuren uit het kleurenmengsys-

teem 

Dichtheid 20°C : 1,24 kg/dm³ 

Laagdikte : min. 50 mu/m² (nat 110-130 mu) 

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65% 

Stofdroog na ca. 1 uur. 

Kleefvrij na ca. 3 uur. 

Overschilder-

baar 

: na 6-8 uur 

Glans  : Halfglanzend (35-40 GU bij 60°) 

Vastestofgehal-

te 

: ca. 44 vol% 

Theor. Rende-

ment 

: ca. 11 m² per kg. afhankelijk van de 

ondergrond. 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije  

opslag tenminste 12 maanden 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. 

Oude was of olielagen eerst afdoende verwijderen. 
 

Hout: nieuw werk 

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 

hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.  
 

Hout: bestaand werk 

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 

gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 

als nieuw werk. 

 

Beton: nieuw werk  

Het vochtpercentage van de (steenachtige) ondergrond mag 

maximaal 4% bedragen.  

Op nieuw beton slikhuid en cementsluier grondig verwijderen 

d.m.v. mechanisch schuren m.b.v. carborundum/diamant 

schuurschijf. 

 

Beton: bestaand werk 

Op oude vloeren loszittende verflagen afsteken of afbijten, 

vuil, vet enz. goed verwijderen en overgangen terugschuren. 

Waar nodig reparaties uitvoeren met een daartoe geëigend 

reparatiemiddel.  


