
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. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn.   

Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand 

proefondervindelijk te worden vastgesteld.  

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. 

 

Op oude loszittende verflagen afsteken of afbijten, vuil, vet 

enz. goed verwijderen en overgangen terugschuren.  

 

Waar nodig reparaties uitvoeren met een daartoe geëigend 

reparatiemiddel.  

Verwerkings-

temp.  

: Niet verwerken beneden 5°C of hoger 

dan 30°C en boven een RV van 80%.  

De temperatuur van de ondergrond 

dient tenminste 3°C boven het dauw-

punt te liggen. 

Reinigingsverd. : Direct na gebruik met warm water. 

Mengverhouding : 89,5 gew. delen 1e component 

10,5 gew. delen 2e component 

Inductietijd : 5 minuten tijdens inductietijd niet ver-

dunnen. 

Menginstructies : Component A bij B voegen en grondig 

mechanisch mengen 

Potlife (20°C) : 2 uur  (daarna niet meer gebruiken) 
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Eigenschappen Verwerkingsmethoden 

Verwerking 

Ondergrondvoorbehandeling 

Kwast / roller   

verdunning  Bij voorkeur niet verdunnen 

Fitex Creative Plus Blanke Lak 2K Zijdemat is uitstekend 

te verwerken met kwast of roller.  
 

Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkens-

haar. Rollen gaat het beste met een roller met een 2-comp. 

Nylon vacht met korte pool. Niet of minimaal verdunnen. In 

geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) schoon water   

toevoegen. 
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Basis  : speciale polyacrylaat en een alifatische 

isocyanaat verharder 

Kleur : Blank / Kleurloos 

Dichtheid 20°C : 1,05 kg/dm³ 

Laagdikte : 120-150  gram/m² voor een slijtvaste 

afwerking tenminste 3 lagen aanbren-

gen 

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

Stofdroog na ca. 40 minuten. 

Kleefvrij na ca. 2 uur 

Overschilderbaar : na 16 uur maar binnen 48 uur. Volle-

dig belastbaar na 7-14 dagen 

Glans  : glanzend  en zijdeglanzend 

Vastestofgehalte

  

: ca. 40 vol% 

Theor. Rendement

  

: 7-8 m² per liter afhankelijk van de 

poreusheid van de ondergrond 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den. 

Productomschrijving : Tweecomponenten waterverdunbare blanke (zijde-)glanzende coating. Tevens (verdund) toepas-

baar als stofbinder (betonvloeren).  

Toepassing  : Als slijtvaste afwerklaag op vloeren binnen van beton en hout en op van kleurvlokken voorziene 

vloeren/wanden. Ook goed toepasbaar op barbladen en tafels. Tevens toepasbaar als hoog reinig-

bare afwerking op met muurverf behandelde muren binnen en buiten.  

Voornaamste kenmerken :  Waterverdunbaar     

 Goede slijtvastheid 

 Reukarm 

 Nagenoeg geen verkleuring op kaal beton 

 Vrijwel niet vergelend 


