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PU SEALER MAT PRODUCTINFORMATIE EN VERWERKING 

 

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem . Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en 
processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische 
specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de 
verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle 
rechten voorbehouden.  

 

PU Sealer mat 

 
 

 
 
 
Twee componenten PU sealer 
met hoge resistentie tegen heel veel 
producten. Voor Betonvloeren , Kiftbeton 
vloeren , Beton-Cire en Beton-Floor-Cire 
vloeren   

 
 
 
 
 
 
 
 
Productomschrijving: 
 
2 componenten water gedragen sealer op polyurethaan 
basis. Deze sealer geeft een mooie matte uitstraling die 
heel breed resistent is voor diverse producten. Door het 
gebruik van deze sealer word uw project hypo allergeen. 
Deze sealer word ook gebruikt in verkoopruimtes en 
ziekenhuizen. 
 
Verharder: irriterend. 
pH-waarde: 8 
Glansgraad: 32-37 
Verbruik 125 g/m²    
 
Verwerkingstemperatuur  15-25 graden Celsius. 
Niet geschikt in ruimten boven de 60 graden Celsius. 
Buiten bereik van kinderen houden. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Nieuwe Beton-Floor-Cire vloeren of Beton-Cire wanden 
behoeven na het schuren van de Beton-Floor-Cire of de Beton-
Cire en het impregneren niet meer geschuurd te worden. 
Oude Beton-Floor-Cire vloeren of Beton-Cire wanden eerst 
reinigen met basisreiniger / stripper , laten drogen en dan 
schuren met een zwarte pad.  
Oppervlak van de vloer moet schoon en droog zijn, vrij van 
stof, vet, olie, was- en reinigingsmiddelen resten.  
Betonvloeren altijd eerst met de 2-K impregneer primeren !! 
De witte component even goed schudden. Verharder de 
doorzichtige bijvoegen aan de witte vloeistof in de verhouding 
10 delen A en 1 delen B 
Sealer mengsel 10 minuten laten rusten. 
Vervolgens gelijkmatig met een droge PU roller (10 mm vacht) 
op de vloer aanbrengen.  
Ruimte- en verwerkingstemperatuur 15-25 graden Celsius. 
Vloerverwarming uit zetten !! Na voldoende lange droogtijd 
(tenminste 2 uur, echter nog dezelfde dag) kan u een tweede 
laag aanbrengen. Na droging van de laatste PU laag (minimaal 
12 uur) kan de vloer voorzichtig gebruikt worden. 
De eindbestendigheid van de deklaag is na ca. 7 dagen bereikt. 
 

 

                                            


