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Omschrijving

Eigenschappen

Toepassing

Verpakking 

Technische gegevens

Applicatiemethode 
Vermindering slipgevaar

Verwerkingsomstandigheden 
 

 
Verdunning 
Geadviseerde laagdikte per laag 
Droging bij 20 °C, 65% RV en 
een natte laag van 100 micron 
 
Rendement 

Dichtheid 
Vaste stofgehalte 
Vlampunt 
Glansgraad 
Vloeiing 
Elasticiteit
Slijtvastheid

 
Hechting

Overschilderbaarheid 

Dekkracht 

Reinigbaarheid 
Houdbaarheid 

Kleur
5000-01

Remonta Vloerverf

Kwast, lakroller, vloerroller

Meng 50 g/l De Vos antislipkorrels door het product. Gemengde product regelmatig  

oproeren om uitzakken van de antislipkorrels te voorkomen.

Verwerkingstemperatuur: 13 - 25 °C 

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Om een goed samenhangende coating te verkrijgen de volgende verwerkingsomstandigheden 

tijdens aanbrengen en droging in acht nemen: Temperatuur van betonnen ondergrond:  

3° boven het dauwpunt. Luchttemperatuur niet beneden 13° C. Het vochtgehalte van de 

steenachtige ondergrond mag maximaal 5% zijn. De vloer dient minimaal 40 dagen oud te 

zijn. Onder de vloer dient een vochtscherm aanwezig te zijn tegen optrekkend vocht.

Verdunnen met maximaal 10% Vuratine (terpentine, white spirit)

Droog: 55 micron komt overeen met Nat: 100 micron 

Stofdroog: na 3 uur / Schuurbaar: na 6 uur / Overschilderbaar: na 24 uur. Afhankelijk  

van temperatuur en vochtigheid is de vloer na 24 uur overschilderbaar en licht belastbaar.  

Het totale verfsysteem is normaal belastbaar 3-5 dagen na aanbrengen van de laatste verflaag. 

10 m2 per liter bij een natte laagdikte van 100 micron, afhankelijk van o.a. zuiging en aard  

van de ondergrond

Wit product: 1,31 kg/l

Wit product: 73 % (m/m)/55 % (v/v)

40 °C

Fraaie zijdeglans

Goed

Voldoende om de werking van houten ondergrond op te vangen

Vloersystemen zijn onderhevig aan mechanische slijtage, afhankelijk van de belasting.  

Deze slijtage valt in het algemeen minder op bij lichte kleuren dan bij donkere kleuren.  

Wij adviseren uw kleurkeuze af te stemmen op de te verwachten belasting.

Uitstekende hechting op kaal hout, intacte, geschuurde en gereinigde laklagen,  

en voorbehandelde en uitgeharde betonnen en steenachtige vloeren

Om hechtingsproblemen te voorkomen dienen oude waslagen volledig verwijderd te  

worden alvorens REMONTA vloerverf wordt toegepast. Sommige houtsoorten bevatten  

drogingsvertragende  en/of uitbloedende inhoudsstoffen, welke vooraf geïsoleerd dienen  

te worden met twee lagen Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin  

verdunner). Bestaande goed hechtende verflagen grondig reinigen, ontvetten en schuren 

alvorens REMONTA vloerverf aan te brengen.

Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood en geel wordt geadviseerd om voor de eerste lagen 

gebruik te maken van geadviseerde kleuren uit de De Vos kleurkaart ‘dekkende grondlakken’

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed  

gesloten verpakking

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld

Een zijdeglanzende, 1-componentige vloerverf voor binnen op basis van een speciale  

polyurethan-alkydhars

- Kras- en slijtvast     - Snel drogend

- Zowel voor houten als steenachtige ondergronden - Goede vloeiing

- Fraaie zijdeglans     - Goed reinigbaar met de

- Gemakkelijke verwerking       gebruikelijke reinigingsmiddelen

  Remonta vloerverf kan binnen uitstekend worden toegepast op houten en betonnen vloeren 

met een lichte tot middelzware belasting

 1, 2½ en 5 liter


