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ECO Topcoat mat
Slijtvaste bescherming van minerale vloeren 

Productinformatie

Milieuvriendelijk

Waterdamp-doorlatend

VOC en APEO vrij

Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en vuil

Sluit de poriën van de onderliggende minerale vloer

Verhoogt de sterkte van poreuze minerale vloeren

Vermindert slijtage

Kenmerken en voordelen

De ECO Topcoat mat is een slijtvaste industriële vloer-dichtingsproduct, met een hoge oppervlaktesterkte en 

bescherming tegen schuiven.

Toepassingen

ECO Topcoat mat is ideaal voor zowel het afdichten van absorberende en zanderige substraten in productiegebieden 

en magazijnen, alsook het afdichten en beschermen van al voordien gecreëerde vloeroppervlakken, voor interieur 

gebruik. Het product biedt bescherming tegen zout water en agressieve chemicaliën.

Basis Waterige dispersie (comp. A) met verharder-component (comp. B)

Mengverhouding 2:5:5
Verharder: Polymeer: Water

Potlife 60 minuten

Verbruik
(reeds gemengd met water)

Ong. 130 – 180 g/m2 afh. van absorptievermogen ondergrond

Verwerkingstemperatuur
Maximaal toegestane vochtigheid

Min. + 10°C, max. + 35°C
Max. 95% relatieve vochtigheid

Noodzakelijk aantal applicaties Designvloer: 3 lagen
Industriële vloer: 2 lagen

Technische informatie
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Vóór het coating proces, moet u er zeker van zijn dat ondergrond droog, schoon, stofvrij en vrij is van alle vormen van 

stoffen die zouden kunnen leiden tot afscheiding vooraleer het coaten begint.

Krijt, pleister en zanderige componenten moeten vóór het aanbrengen worden verwijderd (kunnen worden afgezogen 

met een efficiënte industriële stofzuiger). Verwijder pleistermortel en/of coatings. Gebruik na elke reinigingsprocedure 

wegwerpbare overschoenen om te voorkomen dat er vuil binnendringt.

ECO Topcoat mat
Slijtvaste bescherming van minerale vloeren 

Belastbaarheid
Beloopbaar
Licht belastbaar
Volledig belastbaar

Bij 20°C
12 uren
3 dagen
7 dagen

Voorbereiding van de ondergrond

Mengen en aanbrengen

Eerst moet Component A verdund worden met water in een verhouding van 1:1 (één deel component A, één deel 

water). Vervolgens wordt de verharder-component toegevoegd. Daarvoor worden beide componenten gemengd in de 

gegeven mengverhouding (2 delen verharder en 10 delen mengsel component A met water). De verharder moet 

tijdens het roeren worden toegevoegd en gedurende 3 minuten worden gemengd. Machinaal mengen is aangeraden.

Om mengproblemen te voorkomen, breng het materiaal na de eerste stap over naar een nieuwe container en meng 

opnieuw. Voor coatingwerkzaamheden op sterk zuigende ondergronden kan de eerste laag ECO Topcoat mat worden 

aangebracht met twee delen water (1:2). Vervolgens wordt ECO Topcoat mat streepvrij aangebracht met een verfroller 

met korte vezels of door het te sproeien. Voor de toepassing met nieuwe verfrollers moeten alle losse vezels worden 

verwijderd. Spoel de verfroller in schoon water. In het geval van spuittoepassingen moet de spuitprocedure worden 

gevolgd door de verdeling van het materiaal met een microvezel-mop.

Na een wachttijd van minimaal 15 minuten kan de volgende laag ECO Topcoat mat worden aangebracht. De wachttijd 

kan tijdens het verdere coatingproces tot 45 minuten stijgen. De exacte droogtijden zijn afhankelijk van de 

klimatologische omstandigheden: de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. 
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Zorg in dit stadium ook voor het gebruik van overschoenen om elk type vervuiling van eerder gedroogde oppervlakken 

te voorkomen. Bestaande voetsporen zijn moeilijk te verwijderen en beïnvloeden het optimale uitzicht van de hele 

coating.

Op sterk absorberende ondergronden of zwaarbelaste delen worden vier lagen ECO Topcoat mat aanbevolen. Binnen 

de eerste 7 dagen moet water onmiddellijk worden verwijderd. Daarna is het oppervlak bestand tegen permanente 

water-belasting, dranken, olie en vetten. Krassen in het oppervlak veroorzaakt door mechanische slijtage kunnen 

hersteld worden met een nieuwe laag ECO Topcoat mat.

Opmerking: vanwege het verschillende absorptievermogen van verschillende ondergronden adviseren wij een test-

applicatie op een proefvlak. Onzuiverheden moeten onmiddellijk met water worden afgewassen. Alle 

werkinstrumenten moeten tussen de toepassingen worden schoongemaakt.

Na overschrijding van de verwerkingstijd kunnen de consistentie en de eigenschappen van het materiaal veranderen. 

Daarom moet al het ongebruikte materiaal worden weggegooid.

Onderhoud en zorg

Voor het behoud van alle eigenschappen en het respectieve glansniveau van ECO Topcoat mat is zorgvuldig onderhoud 

en zorg vereist. Zand of grove deeltjes zijn slijpmaterialen en moeten worden verwijderd tijdens de normale 

reinigingsprocedures. Ondanks de beschermende functie van het product moeten langdurige belastingen met 

schadelijke vloeistoffen worden vermeden om vlekken op de coating te voorkomen. Duurzame en sterke mechanische 

belasting van de vloer (bijvoorbeeld door zware machines) kan de coating beschadigen. In dit geval adviseren wij een 

nabehandeling van het beschadigde gebied met ECO Topcoat mat. Hiervoor wordt een basisreiniging uitgevoerd met 

een in de handel verkrijgbare, enigszins alkalische vloerreiniger. 

In het geval van grotere oppervlakken of voor een hoge mate van vlekken of vervuiling, wordt het gebruik van 

mechanische reinigingsprocedures aanbevolen. Hiervoor is een boenmachine met een enkele schijf met een witte of 

beige pad noodzakelijk. Na het reinigen wordt het oppervlak met water gespoeld totdat alle resten van de reiniger zijn 

verwijderd. 

Het oppervlak moet droog zijn voor het aanbrengen van de volgende coating. Voor een volgende toepassing met ECO 

Topcoat mat wordt een spuittoepassing aanbevolen. De sproeiprocedure wordt gevolgd door een uniforme verdeling 

van de ECO Topcoat mat met een microvezel-mop tot de gewenste hoeveelheid vloeibaar materiaal. Afhankelijk van de 

mate van kleuring of vervuiling kan een tweede laag ECO Topcoat mat nodig zijn. 
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Gereedschap en reiniging

Kwast, roller of spuitgereedschap. Alle apparatuur moet worden gewassen met zuiver water en voor- na applicatie 

gedroogd worden.

Verpakking en houdbaarheid

Verpakking: 7 kg per set, die 5 kg component A (polymeer) en 2 kg component B (verharder) bevat.

Houdbaarheid: 9 maanden in droge en gecontroleerde gematigde zones (niet beneden 0 °C, aanbevolen 10 - 25 °C). 

Verzegel geopende containers onmiddellijk en gebruik deze binnen een zeer korte tijdspanne.

Veiligheid, ecologie en afval

Component A: geen

Component B: Kan allergische reacties veroorzaken, alsook irritatie van de luchtwegen. Voldoende ventilatie tijdens de 

toepassing moet worden verzekerd.

ECO Topcoat mat is onschadelijk na het uitharden ervan. Raadpleeg het Materiaal Safety Data Sheets (MSDS), voor 

meer informatie over de veiligheid tijdens het transport, de opslag, de behandeling en verwijdering, gelieve ons te 

contacteren.


