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WILLCO Vloerverf

De WILLCO Vloerverf kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitapparatuur. De WILLCO 
Vloerverf kan aangebracht worden op alle draagkrachtige, droge en propere ondergronden, 
zoals b.v. in kelders, gangen, hobbyruimten, overdekte balkons enz. Aangezien de WILLCO 
Vloerverf weers- en verouderingsbestendig is, kan ze ook buiten gebruikt worden op beto-
nondergronden waarbij UV- en alkalibestendigheid alsook een geringe waterdichtheid een 
pluspunt zijn. Op nieuwe betonondergronden werkt een beschermingslaag als de WILLCO 
Vloerverf ook als carboniseringsrem tegenover weersinvloeden. Niet geschikt zijn plaatsen 
waar constant water staat d.w.z. verlagingen, kuilen op horizontale vlakken. De WILLCO 
Vloerverf mag niet aangebracht worden op ondergronden met opstijgende vochtigheid.

Productbeschrijving
Eigenschappen
Een matte vloerverf met een uitstekende dekkracht. Waterverdunbaar, zonder oplosmid-
delen en gemakkelijk te verwerken. De droge vloerverf is waterafstotend, alkalibestendig, 
slijtvast, bestand tegen de inwerking van zwakke zuren en soppen; alsook kortstondig tegen 
motorolie en brandstof.

Samenstelling volgens Vdl-richtlijn:
Polymeerdispersie, titaandioxide, organische/anorganische kleurpigmenten (afhankelijk 
van de kleur), minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, verdikkings- en 
bewaarmiddelen.

Kleuren
Zie specifieke kleuren voor WILLCO Vloerverf in de WILLCO Kleurenkaart. Speciale kleuren 
kunnen gemaakt worden op aanvraag. De kleuren kunnen onderling gemengd worden. De 
WILLCO Vloerverf mag niet gemengd worden met andere WILLCO Producten noch met de 
WILLCO Voltoonverven; dit om de waterdichtheid niet te verminderen.

Voorbehandeling van de ondergrond 
Ondergrond grondig reinigen! De ondergrond moet droog, vast, proper en draagkrachtig zijn. 
De te behandelen beton moet uitgehard, droog en proper zijn. Nieuwe betonondergronden 
indien nodig ontdoen van sluier en stof. Bestaande verven op oude beton controleren op een 
goede hechting en voldoende zuigkracht.
Vet, olie of andere producten die geen goede hechting toelaten moeten met de hiervoor 
geschikte reinigingsmiddelen verwijderd worden.

Verwerking
Bereiding van de materialen
De WILLCO Vloerverf is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water ge-
mengd worden voor een betere verwerking, bv. indien men de WILLCO Vloerverf wil spuiten. 
Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.
Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden 
ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op het etiket.

Opbouw van de verschillende lagen
1° laag: WILLCO Vloerverf met maximum 20 % water verdunnen en dekkend aanbrengen 

Bindmiddel Acrylaat-mengpolymerisaat
Verdunning Water
Pigmentbasis Alkalibestendige en lichtechte pigmenten,  titaandioxide
Dichtheid 1,34 kg/dm³
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met borstel, rol of spuitapparatuur.
2° laag: Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 6 uur, WILLCO Vloerverf met maximum 
5 % water verdunnen en aanbrengen met borstel, rol spuitapparatuur.
Een eventuele derde laag mag ten vroegste na 24 uur aangebracht worden. Deze derde laag 
verbetert de mechanische duurzaamheid. 

Verbruik
Ongeveer 400-600 ml/m² in twee lagen.
Ongeveer 600-800 ml/m² in drie lagen.
Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond.
Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond 
stalen te plaatsen.

Reinigen van de werktuigen
Direct na het gebruik met water reinigen.

Temperatuur
Niet onder + 5°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). Niet verwerken bij té 
sterk zonlicht of wanneer vorst verwacht wordt.

Droogtijd
De vers aangebrachte WILLCO Vloerverf moet gedurende de ganse droogtijd beschermd worden 
tegen regen en vocht. De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. 
De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder 
normale omstandigheden is de WILLCO Vloerverf belastbaar na 24 uur.

Verpakking
Plastiek emmers van 5 liter, 10 liter of 15 liter.

Verdere informatie
EG-richtlijn 2004/42/EG:
VOC-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/c): 75g/l (2007) / 40g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 40g/l en is daarmee conform aan deze wetgeving. 

Opslag
Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht.  
Geopende verpakkingen eventueel met een beetje water afdekken.
Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

Afval
Opgedroogde resten d.w.z. afgebonden materiaal kan samen met het normale huisvuil mee-
gegeven worden. Niet uitgehard materiaal met cement mengen, laten drogen en dan met 
het huisvuil meegeven.

Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen 
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe 
te passen. Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Bij 
naleveringen, zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden. Alle leveringen moeten voor 
de verwerking gecontroleerd worden op kleur, structuur, korreldikte enz.


