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CB FLOORSEALER WB 
ALS PERFORMANTE AFWERKING OP MINERALE ONDERGRONDEN. 

 
TOEPASSINGEN 

CB Floorsealer WB is ontwikkeld als performante afwerking op minerale ondergronden (dekvloeren,  
decoratieve gietvloeren, siergrindvloeren, enz….)  

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

CB Floorsealer WB  is een watergebaseerde afwerkingslaag op polyurethaanbasis.   
CB Floorsealer WB is 1-componentig en heeft een goede chemische bestendigheid én een hoge 
slijtvastheid. 
 
KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN 

Op alkalische ondergronden is het aan te raden om altijd eerst de CB Prime AB (of CB Colour Prime 
AB) aan te brengen.  
 
Verwerkingstemperatuur : van +10 °C tot + 30°C. 
Droogsnelheid : afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie:  

variërend tussen 30 minuten en 2 uur. 
Glansgraad:   20°: 1 
             60°: 6  
             85°: 8 
pH    : 7-9 
Viscositeit   : 2.250  +/- 750 mPa.s  (Brookfield RVT) 
    Spindel 2  

Snelheid 10 rpm  
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

Transparante afwerking: 
1e laag: (transparante) CB Prime AB  
Daarna afwerken met 2 (tot 3) lagen CB  Floorsealer WB 
 
Ingekleurde afwerking: 
1e laag: CB Colour Prime AB (verdunnen met 10% water). 
2 lagen CB Colour Prime AB (onverdund). 
Voor een optimaal resultaat raden wij ten zeerste aan de vloer ook in dit geval af te werken met 2 
lagen CB Floorsealer WB 
 
Reiniging van materiaal kan gebeuren met water. Aangedroogd materiaal dient mechanisch 
verwijderd te worden. 
 
VERBRUIK/DOSERING 

Ca. 50-70 g/m², per laag, ook afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond. 
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VERPAKKING 

Emmers van 10L en 25L. 
 
TRANSPORT EN VERVOER 

CB Floorsealer WB moet worden opgeslagen in een droge ruimte. De houdbaarheid is beperkt tot 1 

jaar.  Buiten de zon bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 30°C. 

HOUDBAARHEID 

De houdbaarheid is beperkt tot 1 jaar. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL 

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie 
wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de 
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten 
onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook 
om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard 
ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawoord 

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. 

 


