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Floorpaint
Hoogdekkende gekleurde vloerprimer op
plantaardige basis voor hout, beton, enz. Geschikt
voor binnen én buitentoepassingen.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: dekkende universele
waterverdunbare hechtprimer op
plantaardige basis. Toepasbaar op
uiteenlopende ondergronden zoals hout,
steen, beton, kunststof, enz.
DevoNatural Floorpaint dient als
dekkende grondlaag en kan verder
afgewerkt worden met alle DevoNatural
vernissen.

 Eenvoudig toepasbaar;

 Geen geur;

 Snelle droging;

 Afwerkbaar met alle DevoNatural
vernissen;

 Bestand tegen de meeste
chemicaliën;

 4 standaard RAL-kleuren:
RAL7040 Venstergrijs
RAL7044 Zijdegrijs
RAL9010 Zuiver wit
RAL9011 Grafietzwart

 Verkrijgbaar in 1232 kleuren op
bestelling.

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet zuiver, droog, vetvrij en ontstoft zijn.

Voorbereiding product: DevoNatural Floorpaint is, na goed schudden en oproeren, klaar voor
gebruik. DevoNatural Floorpaint kan 5 tot 10% verdund worden met zuiver water. Verschillende
productienummers die op dezelfde oppervlakte verbruikt worden dienen voor aanvang samen
vermengd te worden, om kleurverschillen te vermijden.

Aanbrengen: met kwast, vernisrol of airless spray. Met kwast of rol, eerst dwars op de nerf en
vervolgens met de nerf mee. Werk “nat in nat” en laat de aanbrengstroken in elkaar vloeien. Voor
grotere oppervlakken dient men te werken met meerdere personen om overal steeds een natte
samenvloeiing te krijgen van de kwast- of rolstroken. Directe luchtstroom en direct zonlicht
vermijden op de zone waar het product wordt aangebracht. Aanbrengen in 1 à 2 dunne lagen. Voor
airless verwerking mag DevoNatural Floorpaint 5 tot 10% verdund worden met water. Gebruik een
spuitopening van 0,031 inch.

Droogtijd: na minstens 30 minuten kan, zo nodig, een tweede laag DevoNatural Floorpaint
aangebracht worden.

Afwerking: na circa 2 uren, afhankelijk van verdunning en laagdikte een eerste laag DevoNatural
vernis aanbrengen, zonder tussenschuren om plaatselijk doorschuren te vermijden. Na droging van
de eerste laag vernis licht tussenschuren met korrel 220 en een tweede laag DevoNatural vernis
aanbrengen.

Volledige uithardingtijd: 5 tot 6 dagen. Hoewel de vloer circa 8 uren na de laatste laag mag
belopen worden, is het aanbevolen de vloer gedurende de eerste week te sparen. Het is
aangewezen om in deze periode geen tapijten of andere vloerbedekking te leggen, noch de vloer
intensief te belopen. Gedurende de eerste weken niet met water of detergenten reinigen.

Verwerkingstemperatuur: tijdens het aanbrengen van het gemengde product mag de temperatuur
niet lager zijn dan 13°C. De beste resultaten worden bekomen als DevoNatural Floorpaint wordt
gebruikt bij een temperatuur van ong. 20°C bij max 85% Relatieve luchtvochtigheid.

Verbruik: 12 - 15 m²/L bij een natte laagdikte van 75µm. Afhankelijk van de manier van
aanbrengen en de ondergrond.

Reiniging gereedschap: onmiddellijk na verwerking met water.

Onderhoud: Zie de DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste vloeren, afhankelijk van de
gebruikte eindafwerking.

Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren op koele plaats.

Afval: restanten en lege verpakking opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.

EU-grenswaarde voor dit product (cat A/j) : 130 g/l (2010). Dit product bevat max 3 g/l VOS.
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Floorpaint

Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Hoog dekkende, kleurende universele vloerprimer voor diverse ondergronden.

Basis: Watergedragen met plantaardige bindmiddelen.

Karakteristieke eigenschappen: DevoNatural Floorpaint is geurloos, hoog dekkend, en wordt voornamelijk ingezet als dekkende vloerprimer
die verder afgewerkt moet worden met een DevoNatural vernis naar keuze. DevoNatural Floorpaint is
hoofdzakelijk samengesteld met bio-based grondstoffen.

Verwerking:

Ondergrond: Dient droog, goed gereinigd (DevoNatural Intensive Cleaner) en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.

Materiaaltemperatuur: 13 – 25°C.

Luchtvochtigheid: 40 – 85%.

Materiaalvochtigheid: De ondergrond moet droog zijn.

Voorbereiding product: DevoNatural Floorpaint is klaar voor gebruik. Goed schudden en oproeren voor gebruik. Zo nodig 5 tot 10%
verdunnen met water. Verschillende productienummers die op dezelfde oppervlakte verbruikt worden
dienen voor aanvang samen vermengd te worden om kleurverschillen te vermijden.

Pot life: N.v.t.

Te verwerken door middel van: Kwast, vernisrol of airless spray.

Te verdunnen/te reinigen met: Gereedschap onmiddellijk na verwerking reinigen met water. Product kan voor airless toepassing 5 – 10%
verdund worden met water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: 12 - 15 m²/L bij een natte laagdikte van 75µm. Afhankelijk van de manier van aanbrengen en de
ondergrond.

Laagdikte: Bij aanbrengen van 75 µm bedraagt de droge laagdikte circa 44 µm.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Standaard in RAL7040 (venstergrijs), RAL7044 (zijdegrijs), RAL9010 (zuiver wit) en RAL9011
(grafietzwart). Bijkomend zijn 1232 kleuren op bestelling mogelijk.

Reuk : Reukloos.

Consistentie: Dikvloeibaar.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 2,5 – 3 poise

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,30 – 1,45 g/cc - methode: DIN 53217.

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: 40 - 50 % volume.

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (cat A/j) : 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

Droging bij 20°C/65% RV: Stofdroog na circa 20 minuten, afwerking mogelijk na circa 2 uur.

Volledige uitharding: 5 - 6 dagen.

Glans (H.60°): 10 - 20 GU.

pH 20°C: 7,5 - 8

Oplosbaar in water 20°C: Volledig mengbaar.

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t.

Vlampunt: N.v.t.

Zelfontbranding bij: N.v.t.

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

Veiligheid: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar: Het product wordt niet geklasseerd als zijnde milieugevaarlijk.

Verwijdering: Restanten en lege verpakking opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): 2,5 L
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