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Vloercoating 

 Decoratieve slijtvaste vloerafwerking 

 Kras- en slijtvaste bescherming en verfraaiing van diverse ondergronden voor 
zowel binnen als buiten. 

  

Omschrijving: AFINOL Vloercoating is een decoratieve coating op basis van polyurethaan 

gemodificeerd alkydhars voor binnen- en buitengebruik. Vloercoating heeft een 

hoge zijdeglans van ca. 70 GU (gloss units). 

 

Vloercoating wordt toegepast als decoratie en bescherming voor onder andere 

metaal, hout en steenachtige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor keukens 

(deurtjes), houten vloeren, vloeren in garages/schuren en muren in 

hondenkennels en melkstallen. 

Eigenschappen: • Decoratieve slijtvaste vloerafwerking. 

• Binnen / Buiten toepassing. 

• Goed UV bestendig. 

• Filmvormend. 

• Kras-, stoot- & slijtvast. 

• Eenvoudig te reinigen. 

• Goede hechting. 

Glans: Hoge zijdeglans 

Kleur: Leverbaar in de standaard AFINOL kleuren: 

• Standaard Wit 

• Gebroken Wit 

• Licht Grijs 

• Grijs 

• Leisteen Grijs 

• Diepzwart 

• Grijsblauw 

• Cobaltblauw 

• Lichtgroen 

• Dennengroen 

• Bruinrood 
 

Tevens ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS). 

Artikelcode: 179.BAxx.xxxx 

Verpakking: INHOUD: 750 ml 2,5 ltr 5 ltr 20 ltr 

Code 0007 0025 0050 0200 

Verpakking Blik Blik Blik Blik 

VPE 4 x 0,75 1 x 2,5 1 x 5,0 1 x 20 

APP 504 165 100 22 
 

VPE: Verpakkingseenheid. 
APP: Aantal verpakkingen per pallet. 
Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg. 
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ONDERGROND EN VOORBEHANDELING 

Ondergrond: Toe te passen op voorbehandelde steenachtige, hout en metalen 

ondergronden. 

Voorbehandeling: • De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.  

• Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger. 

• Loszittende delen verwijderen. 

  

VERWERKING 

Gebruiksaanwijzing: • Product is gebruiksklaar. 

• Voor gebruik goed roeren. 

 

Houten vloeren: 

• Totaal 3 lagen aanbrengen.  

• 1e laag circa 5 - 10% verdunnen 

• 2e en 3e laag onverdund aanbrengen. 

 

Steenachtige vloeren (onbehandeld, al dan niet afgevlinderd): 

• Totaal 3 lagen aanbrengen.  

• 1e laag circa 10 – 20% % verdunnen,  

• 2e en 3e laag eventueel tot 5% verdunnen. 

 

Muren: 

• Totaal 2 lagen aanbrengen.  

• Eventueel 1e laag tot 20% verdunnen (afhankelijk van de ondergrond),  

• 2e laag eventueel tot 5% verdunnen. 

Applicatie: Kwast, roller of spuit. 

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C. 

RV maximaal: 80% 

Theoretisch rendement: Circa 6 – 8 m2 per liter. 
 

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de 

te behandelen ondergrond. 

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).  

Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine. 

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine. 
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PRODUCTINFORMATIE 

Basis: Op basis van polyurethaan gemodificeerd alkydhars. 

Droging bij 20 °C 

R.V. < 80%: 
Stofdroog na circa 6 uur* 

Overschilderbaar na circa 24 uur* 
 

*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden 

zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.  

Glansgraad 60°: Circa 70 GU (gloss units). 

Dichtheid: 0,94 – 1,16 g/ cm3   Afhankelijk van de kleur 

Vaste stof: Circa 50 vol.%    Afhankelijk van de kleur 

Viscositeit: 600 – 1.00 mPa.s bij 20°C Afhankelijk van de kleur 

Vlampunt: > 60 °C 

UV-Bestendigheid Goed UV bestendig 

Duurzaamheid: 6 – 8 jaar 

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele 

ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar. 

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde 

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. 

De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.   

  

Uitgiftedatum: juli 2020 

  

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze 
proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten 

kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd 

of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 

beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om 
altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.  

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.  

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. 
 

Verffabriek OAF Holland B.V. 

De Meente 13 8121 EV Olst 
T: +31 (0)570 - 56 38 38   

M: info@oafholland.nl 

 


