
ProdNameProdName Technical_Data_Sheet_Label
15.1.2018 – p. 2/2

Floorpaint Wit

Dekkende vloerverf/lak 28.11.2018 – p. 1/2

Technisch gegevensblad

Floorpaint Wit is een uniek product dat zorgt voor een volle beschermlaag. Het 
product is geschikt voor al het houtwerk, zoals vloeren en trappen. Het unieke 
watergedragen, polyurethaan gemodificeerde acryl verfsysteem is sneldrogend 
en slijtvast. Het oppervlak is eenvoudeig te reinigen en te onderhouden. 
Floorpaint Wit is milieuvriendelijk, NMP-vrij en VOS-arm.

• Watergedragen, dekkende kleur 
• NMP- vrij en VOS-arm
• Eénvoudig aan te brengen
• Slijtvast oppervlak (Woongebruik) 
• Onderhoudsvriendelijk

Toepassingsgebied Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden

Behandelen

Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C 
en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12%
bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en 
droogtijd.
De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten 
eerst met korrel 120-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Grondig stofzuigen. Maak de 
vloer goed schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat de vloer minimaal 8 uur drogen vóór het 
aanbrengen van de olie.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken. 

Korrel 120 -150.

Primer: 1x WOCA Base Primer Nordic Wit (reduceert doorslag van inhoudsstoffen)
Lak: 2x Floor Paint Wit

Breng WOCA Base Primer Nordic Wit aan zoals getoond in de productvoorschriften. Breng Floor Paint 
wit in gelijkmatige lagen aan in de richting van de planken met een microvezel lakroller 11mm. Vermijd 
vorming van plassen in de verf/ lak. Breng de verf/lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. 
Breng per dag maximaal 2 lagen aan. 

Polijst het gehele oppervlak met een paarse pad (GS 320), goed stofzuigen voor de volgende stap. 
Breng de tweede laag aan zoals de eerste laag en laat het oppervlak drogen. Bij onvoldoende dekking 
wordt geaviseerd om nogmaals tussen te polijsten en een 3e laag aan te brengen. 

Droogtijden

4-6 uur bij 20 °CDroogtijd vóór tweede 
behandeling

Ca. 24 uur bij 20 °C 

12 uur

5-7 dagen bij 20 °C

Droogtijden 

Licht gebruik 

Volledig uitgehard

Verwerking dag 1

Verwerking dag 2
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De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaring. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. 
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens
Basis Waterbasis, met urethaan verstekt acryl 

Circa 1,05 g/mlDichtheid

>  Drogestofgehalte

3 jaarHoudbaarheid

Verwerkingstemperatuur 15-25 °C.

Circa 20-25 s per DIN Cup 4 bij 20 °C 

8-10m²/L

Mat en zijdemat

Viscositeit

Verbruik

Glansgraad

Gebruik waterReiniging gereedschap

Bewaren + 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. 
Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij 
bewaren.

Max. 100 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 
140g VOC/L (cat. A/i).

2,5 L

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

VOC:

Verpakking

Goedkeuringen

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Vinyl en Lak Reiniger, artikelnr. 685025 

Halfjaarlijks onderhoud   Vinyl en Lak Polish, artikelnr. 684025

Dekkende vloerverf/lak




