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CB FLOORPAINT 
 

Waterbestendige en vuilafstotende duurzame vloercoating voor garages en magazijnen op een 
ondergrond van beton, egalines. 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING 

Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het beschermen van betonnen vloeren tegen 
herhaaldelijke belasting door o.a. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en beschermt 
de ondergrond tegen vlekken, vetten en dooizout. Dankzij zijn speciale samenstelling is de CB Beton-
Coating waterafstotend en kan hij gemakkelijk gereinigd worden met alledaagse 
onderhoudsproducten. De kleur is betongrijs (RAL 7023).  
 
EIGENSCHAPPEN 

✓ Makkelijk te reinigen 
✓ Bestand tegen vlekken en vetten 
✓ Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting 
✓ Bevat geen schadelijke oplosmiddelen 
 
TOEPASSINGEN 
Te gebruiken voor poreuze betonnen vloeren binnenshuis maar ook buitenshuis. Kan aangebracht 
worden op cement- en betonvloeren bijvoorbeeld in garages of kelders, op trappen of 
vensterbanken.  
 
TECHNISCHE GEGEVENS   
 
Basis   : Acrylaat, co-polymeer 
Kleur   : Betongrijs (RAL 7023) 
Dekking   : 5m²/L 
Droogtijd  : Ca. 24 uur 
Lagen   : 2 ( Primerlaag en eindlaag) 
Overschilderbaar : Ja 
Inhoud : 5L / 10L 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 

• P102 buiten het bereik van kinderen houden.  

• EUH 208 bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

• VOS grenswaarde voor dit product (cat A/i): 140g/L (2010). Dit product bevat 100 g/L 
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BEWARING EN GEBRUIK 

• Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.  

• Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan 
30°C. 

• Gebruik voor elke laag ca. 0.1 L/m² per laag. 

• Je gereedschap kan je reinigen met water, onmiddellijk na het werk.  

• Voor een nieuwe betonnen vloer, wacht 3 maanden alvorens de coating aan te brengen.  

• Oproeren voor gebruik.  

• Niet geschikt ter bestrijding van opstijgend en/of doorslaand vocht.  
 
VOORBEREIDING OPPERVLAK 

• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij en absorberend.  

• Ga eerst  na of de vloer voldoende poreus is. Breng een paar druppels water op de vloer aan. 
Als de druppels in de vloer dringen, is hij voldoende poreus. Als ze op het vloeroppervlak 
parelen, dan is de vloer niet poreus genoeg en dus niet geschikt om er de vloerverf op aan te 
brengen. Schuur de vloer met korrel80 om het oppervlak te ontglanzen of reinig de vloer met 
zoutzuur en water (1liter zoutzuur op 4 liter water). Spoel het oppervlak na. Laat 48 uur 
drogen. Doe de ‘druppeltest’ opnieuw  en herhaal zo nodig de behandeling (zoutzuur op 4 
liter water). 

• Verwijder eventueel loszittend cement, verfresten, zouten en schimmels met een 
staalborstel.  

• Dicht barsten en scheuren met CB 5 Snelcement.  

• Spoel het voorbereide oppervlak na met water en laat drogen.  
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Breng 2 lagen CB Floorpaint met een borstel of roller aan à rato van ca. 0.1 L/m²/laag 

• Verdun de eerste laag met 10% water om de hechting te optimaliseren.  

• Breng een tweede laag onverdund aan nadat de eerste laag volledig droog is. Dit duurt 
ongeveer 24u.  

• Wij raden aan om 3 dagen te wachten alvorens de behandelde ruimte terug in gebruik te 
nemen.  

 
 

 

 

 

Opmerking 

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden 
vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het 
betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde 
waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.

 


