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Gebruiksaanbevelingen aanbrengen van sealer en coating
De ondergrond moet volledig droog en stofvrij zijn, de ruimte moet minimaal 17
graden zijn.
Breng nu de 1 component sealer aan in 1 laag (voor het gebruik flacon goed
schudden!). Na 4 uur, als het product niet meer plakt en binnen 20 uur, kunt u de
coating aanbrengen. De sealer heeft een zijdeglans uitstraling en overlappingen blijf je
zien. Deze zullen verdwijnen als u de coating aangebracht heeft.
De coating per laag aanmaken, dus niet alles in één keer aanmaken. Nu kan de coating
aangebracht worden in 2 lagen van +/- 65 gram per laag per m2. Meng de
componenten B met A (Coating A voor gebruik goed schudden) en mix het nu met
een langzaam draaiende elektrische mixer (300 – 400 omw/min) circa 3 minuten
zorgvuldig mengen totdat een homogene massa is verkregen. Laat het nu 10 minuten
rijpen en voeg dan 5 % water toe en meng het geheel nu nog 1 minuut. Rol nu de
coating kruislings uit zorg voor een mooie volle laag en herhaal dit na 3 uur (als het
product niet meer plakt), en binnen 24 uur voor het beste resultaat.
Gebruik bij de sealer en de coating bij voorkeur een vezel roller. Roller van 25 cm
breedte met haren van 12 á 14 mm of een roller van 10 cm breedte met haren van +/- 8
mm.
Zorg voor een goede droging en voor voldoende ventilatie, maar let op ! geen trek
over de vloer of wanden. Als u de vloeren afwerkt met de sealer, zorg dan wel dat de
vloerverwarming helemaal uit staat!
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Het product is +/- 1 uur verwerkbaar
Voorbeeld mengverhouding:
7 m2 x 65 gram = 455 : 6,5 = 70 gram deel B en 5,5 x 70 = 385 delen A.
Verhouding 5,5 delen A 1 deel B

