
IN2-PROTECT+
PRODUCT
BESCHRIJVING

IN2-PROTECT+ is de toonaangevende vlekstop, specifiek 
ontwikkeld voor beton- en terrazzovloeren. Het is een 
gecertificeerd product volgens de EN 1504-2 klasse II stan-
daard en penetreert tot 10mm of dieper.

Het biedt bescherming tegen hardnekkige olie- en op water 
gebaseerde vlekken. Het is een penetrerende sealer die 
geen toplaag vormt en het uitzicht van het beton of terraz-
zo niet wijzigt.

GEBRUIKS
AANWIJZIGEN

Verwijder alle atmospherisch stof en zorg dat het oppervlak 
stofvrij, vetvrij en droog is.

Goed schudden voor gebruik en niet aflengen.

Test altijd eerst op een onopvallende plek.Breng met een 
sproeier evenredig tot twee lagen aan op het oppervlak, 
veeg open met een mop en laat 24 uren drogen.

Breng dun aan met een roller of kwast of vernevel en wrijf 
daarna goed uit met een microvezeldoek. Laat drogen en 
herhaal tot de vloer niets meer opneemt. Het mooiste 
resultaat krijg je door na de laatste keer drogen de vloer 
na te behandelen met een korrel 1800 schuurpad of een 
gewone witte onderhoudpad om de laatste restjes weg te 
halen.
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VOORDELEN
IN2-PROTECT+

+ Kan gebruikt worden op alle gepolijste vloeren
+ Biedt bescherming tegen hardnekkige olie- en op water 
gebaseerde vlekken
+ Weinig geur
+ VOC-conform

OPMERKINGEN EN
AANDACHTSPUNTEN

• Maak regelmatig vlekken schoon
• Bevat:fluoracrylpolymeren, glycolether EB.
• Verwerk al het afval volgens de locale wetgeving

TECHNISCHE INFO

Vorm 

Ontvlampunt

Viscositeit

pH:

Verpakking

Bewaring

Bewaartijd

Verbruik

Doorzichtige vloeistof

Niet van toepassing

v < 7 mm2/s (40°C)

5,50 (+/- 0,5) 
Neutraal

1L - 5L - 10L - 25L - 200L
 

Bewaar in de gesloten, originele verpakking in een koele 
en goed-geventileerde plek. Hou weg van vocht.

Tot 12 maanden in niet-vriestemperaturen onder 38°C.

15-30 m²/L (depends on the porosity of the concrete, 
level of polish and method of application)

GEZONDHEID EN
BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!

• Draag veiligheidsschoenen en -bril, handschoenen een 
helm en andere beschermende kledij.

• Draag altijd een mondmasker als je werkt met chemische 
stoffen.

• Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, 

vooral in slecht geventileerde plekken. 

• Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig 

na gebruik.

• Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, 

ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.

TECHNICAL
SUPPORT

Technische vragen? Contacteer uw verdeler.

Verdeler

info@in2-concrete.com
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