FLOORGUARD SEALER
PRODUCTOMSCHRIJVING
FLOORGUARD SEALER is een verzegeling voor alle waterbestendige vloeren zoals linoleum, pvc en steen.

TOEPASSING
FLOORGUARD SEALER is een 1 component primer/sealer voor het stofvrij en slijtvast maken van diverse soorten harde
vloerbedekking en licht poreuze tegel-en betonvloeren. Ook geschikt als primer voor zgn. kunststof vloer (dweil) was.

EIGENSCHAPPEN
• Uitstekende hechting
• Zeer goed slijtvast
• Gebruikers vriendelijk
• Watergedragen, geen geurbelasting.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:
Geur:
Soortelijk gewicht:
pH:
Kookpunt:
Verwerkingstemperatuur:
Aantal lagen:
		
		
Vorm:
Verdunning:
Viscositeit:
Vos gehalte:
Relatieve vochtigheid:
Droogtijd:

witte emulsie, na drogen transparant.
nagenoeg reukloosl
ca. 1,02 kg/ltr
ca 7
>100°C
minimaal 10°C, maximaal 30°C
in de meeste gevallen volstaat 1 behandeling, bij sterk zuigende ondergrond kan
een tweede behandeling noodzakelijk blijken. Ook kan een andersoort afwerking
aangebracht worden zoals een stripbare finishlaag (vloerwas).
vloeistof
voor gebruik niet verdunnen.Viscositeit: 801 - 900 mPas
50 - 100 mPas
indeling: e/wg-max 130 g/l. dit product bevat 45 g/l VOS.
maximaal 80 %
stofdroog na ca. 1 uur. Doorgedroogd na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 10 uur.

VERPAKKING
5 liter

Gebruiksaanwijzing
FLOORGUARD SEALER onverdund toepassen bij applicatie met roller, wisser of microvezeldoek. Bij HVLP verspuiten tot
maximaal 10 % verdunnen met water.

Applicatie omstandigheden
FLOORGUARD SEALER kan bij alle droge weersomstandigheden en temperaturen boven 10ºC aangebracht worden.
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Theoretisch verbruik
Verbruik 0,07 - 0,15 ltr/m². 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 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnentoepassing de ruimte
goed ventileren.

Etikettering
Niet geclassificeerd

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen
voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.
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