FLOORGUARD EXTRA STRONG
PRODUCTOMSCHRIJVING
FLOORGAURD EXTRA STRONG is een hoogwaardig 1 component watergedragen sealer voor cementgebonden vloeren, anhydriet en
(giet-) asfalt.

TOEPASSING
FLOORGAURD EXTRA STRONG is een zeer efficiënte sealer op basis van natriumsilicaat voor transparante verzegeling van vloeren, zowel binnen als buiten. Voor het verbeteren van de toplaag van de vloer en binden van alle stof. Direct aan te brengen over monolithische
of onafgewerkte vloeren en oude versleten tegels. Typische voorbeelden zijn kantoren, garages, kelders, magazijnenvloeren,
ventilatiekanalen, gietasfalt, productieruimtes en levensmiddelenopslag.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•

Ondergrond stof- en vetvrij maken, geen verdere specifieke voorbehandeling nodig.
Watergedragen en dampdoorlatend.
Eenvoudig aan te brengen.
Duurzaam, lage onderhoudskosten
UV bestendig
Stofvrij
Snelle uitharding.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur: 		
Soortelijke gewicht:
pH:		
Bevat: 		
Vlampunt:
Vorm: 		
Verdunning:
Mengverhouding:
Potlife:		
VOS indeling:

Transparante vloeistof
Nagenoeg reukloos
1,37 kg/liter
Ca. 12
Natriumsilicaat
Niet van toepassing
Vloeibaar
Niet verdunnen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

VERPAKKING
10 l, 25 l, 200 l en 1000 l IBC.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
FLOORGUARD EXTRA STRONG gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller of trekker. Laat het product ongeveer 15 - 30 minuten uur
drogen. Materiaal dat na deze periode nog niet is geabsorbeerd, moet worden verwijderd. Doet u dit niet, dan zal dit resulteren
in de vorming van een zwak, glanzende oppervlakte coating. Opbouw: cementgebonden vloeren 1 tot 3 lagen FLOORGUARD EXTRA
STRONG. Anhydriet 2 tot 3 lagen FLOORGUARD EXTRA STRONG. Gietasfalt 2 tot 3 lagen FLOORGUARD EXTRA STRONG.
Ondergrondcondities: Vloer dient olie, vet en stofvrij te zijn. Eventuele reparaties uitvoeren middels PATROCH GP of MAVROX 630 en
laten uitharden.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max 85 % en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			
Doorgedroogd:		
Overschilderbaar na:		
Volledig uitgehard:		

0,5 - 1 uur
na ca. 3 - 4 uur
na 24 uur
a 4 – 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik ca. 2 – 20 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C
en 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gebruik beschermende handschoenen en draag oog/gezichtsbescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Veroorzaakt ernstige brandwonden. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

GHS07

GHS05

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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