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Floor&Wall Protect 

üTotale bescherming

üOlie-afstotend
üWater-afstotend  

üAnti-graffiti functie

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de 
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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Do-it Pro Floor&Wall Protect is een water- en olieafstotende bescherming voor 

weinig poreuze vloeren en wanden

Toepassing:

Do-it Pro Floor&Wall Protect  wordt gebruikt voor het water- en olieafstotend maken van weinig 

poreuze verticale en horizontale ondergronden in de bouw zowel binnen als buiten. Toegelaten 

ondergronden zijn: beton, metselwerk, vloeren, natuursteen, graniet (keukenbladen), betonnen 

klinkers van opritten,…

Eigenschap van het product:

Bescherming tegen olie en vet

Wijzigt uitzicht van de ondergrond niet

Niet filmvormend, ademend

Kan als anti-graffiti gebruikt worden (reversibel)
Vrij van oplosmiddelen, reukloos, niet toxisch,  niet ontvlambaar

Waterafstotend

Voordelen van het systeem:

Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid
Vergemakkelijkt het onderhoud

Vergemakkelijkt het verwijderen van kauwgom

Vermindert de vorming van micro-organismen

Voorkomt indringing van olie en andere

Kant en klaar product

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet droog, schoongemaakt, ontstoft, ontvet en draagkrachtig zijn alvorens Do-it 

Pro Floor&Wall Protect aan te brengen. Algen en mossen verwijderen met Technicide + of 
Techniclean Daken (planten,.. beschermen)

Het product wordt aangebracht met kwast, verfrol of verstuiver in één of twee opeenvolgende 

lagen (nat in nat) tot verzadiging. Overtollig product verwijderen met een met water licht 

bevochtigde doek. Accidentele vlekken onmiddellijk verwijderen.

Opmerking:

De temperaratuur van de ondergrond mag nooit lager dan 5 C zijn. Ramen, deuren en andere 

beschermen met plasticfolie, incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met Do-it Pro All-Clean
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Verbruik:

Ca.200 gr/m²/laag

Technische kenmerken:

pH : 7

Uitzicht : gefluoreerd acryl

Viscositeit : 100 – 300 cPs

Actieve bestanddelen    : 10%

Max.doeltreffendheid     : na 7 dagen
Dichtheid : 1

Werkingsprincipe           : hydrofoob en oliewerend

Verwerkingstemp. : +5 C to 30 C

Verpakking en opslag:

5 en 25 L kan

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar

Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be


