VERS BETON

IN2-PIGMENT
PIGMENTEN VOOR
GEKLEURDE BETON
Synthetische ijzeroxide pigmenten van hoge kwaliteit, geschikt voor
zeer diverse toepassingen, waaronder het kleuren van beton, epoxylijm,
enz.
De pigmenten zijn UV-resistent en hebben een zeer goede chemische
weerstand. Ze zijn hittestabiel en zijn zeer duurzaam voor buitengebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
KLEINE HOEVEELHEDEN

Voor kleine hoeveelheden gekleurde
beton: meng de pigmenten op voorhand
met de droge kwarts in een mortelkuip of
kruiwagen.
VERPAKKING
330gr / 10kg

VERBRUIK
1 dosis (330gr) /
zak 25kg premix kwarts

Voor grote hoeveelheden gekleurde beton:
voeg de pigmenten rechtstreeks toe aan de
betonmixer.
Verbruik: 10-15kg pigment per m beton.

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Voor kleuren van IN2-FILL Joints
(2-componenten epoxylijm): meng de
pigmenten met de A component. Voeg
daarna de B component toe aan het
mengsel.

Productfiche
MSDS Fiche

1 potje per 25kg gemixte kwarts

Verbruik: 1 dosis (330gr) per zak 25kg
voorgemixte kwarts.

± 10 à 15kg / m3 beton

Bestel online

PREMIX
QUARTZ

GROTE HOEVEELHEDEN
PIGMENT
PIGMENT

10-15kg pigment per m3 beton

3

STEP 1

STEP 2

PIGMENT + A

100 A + 25 B

VOORDELEN IN2-PIGMENT
+ Topkwaliteit
+ UV-resistent, hittestabiel en duurzaam voor buitengebruik
+ Handige verpakkingen die niet scheuren of omvallen tijdens transport
+ Verpakkingen voor eindgebruik (geen geknoei met hoeveelheden afwegen
en altijd hetzelfde resultaat)
BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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VERS BETON

IN2-WASHOUT+
OPPERVLAKTEVERTRAGER
VOOR UITGEWASSEN BETON

Ecologisch

Bescherming tegen
zon en wind

Oppervlaktevertrager +
curing compound in één

IN2-WASH-OUT+ is een milieuvriendelijke en budgetvriendelijke
watergedragen oppervlaktevertrager met een uitwasdiepte van 3 mm voor
positief uitgewassen beton.
IN2-WASH-OUT+ is ontwikkeld voor bulktoepassingen en werkt het best
bij grote oppervlakken. Het is geoptimaliseerd voor alle weertypes
door een geïntegreerde curing compound en werkt het best met een
betonsamenstelling met Dmax 16 mm.
De actieve bestanddelen migreren in de diepte van het vers gestorte
beton en vertragen de cementreactie. IN2-WASH-OUT+ is een solventvrij
product.

VERPAKKING
25kg / 900kg

VERBRUIK
± 5m²/kg
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

GEBRUIKSAANWIJZING
IN2-WASHOUT+ is geoptimaliseerd voor betonsamenstellingen met
Dmax 16mm. Niet gebruiken op mengsels met te kleine granulaten.
Nivelleer het beton zonder plaatsingssporen en sproei IN2-WASHOUT+
op het oppervlak met een vernevelaar of sproeier. Laat het beton uitharden. Uitwassen moet gebeuren tussen 12 en 24 uur na plaatsing,
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Spoel het uitwasproduct weg met een hogedrukreiniger.

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche

VOORDELEN IN2-WASHOUT+
+ Budgetvriendelijk bulkproduct
+ Oppervlaktevertrager + curing
compound in één
+ Geoptimaliseerd voor alle weertypes
+ Milieuvriendelijk (solventvrij product)
+ Overdosering onmogelijk

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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VERS BETON

IN2-FINISH
VERHARDENDE CURING
VOOR VERS GESTORT BETON

curing + verharder
in één

IN2-FINISH is een product voor het verharden en curen van vers gestort
beton in één stap.
Deze mengeling van lithiumsilicaten en acrylpolymeren verhardt de vloer
en zorgt tevens voor een filmlaag over het beton om een te snelle uitharding
te voorkomen. De lithiumsilicaten in het product gaan een chemische
reactie aan met de kalk die vrijkomt tijdens het uitharden. Daardoor krijg
je minder haarscheuren en een stofvrije vloer die beter bestand is tegen
vorst en vuil. IN2-FINISH vervangt ook de verharder. Zo hoef je de dag
nadien niet meer te verharden, waardoor je veel tijd bespaart.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING
25L / 200L

VERBRUIK
± 5-10 m²/L
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche

Werkwijze onverdund
Goed schudden voor gebruik. Breng IN2-FINISH zo vroeg mogelijk aan met
een lagedruksproeier tijdens de eerste stap van het polieren / vlinderen.
Hoe sneller je het aanbrengt, hoe sneller de bescherming werkt.
Breng voor een optimaal resultaat opnieuw aan bij het harder worden
van het beton. Zo kan je ook makkelijker werken. Achteraf hoef je de
vloer niet meer te verharden. Na het uitharden is het, vooral bij donkere
vloeren, mogelijk dat de vloer witte zoutkristallen ‘uitzweet’. Die kan je
eenvoudig verwijderen met een onderhoudspad van korrel 800.
Kan verdund worden met helder water met een verhouding van 1:1.
Bekijk het verwerkingsadvies op de webshop.

Verwerkingsadvies

VOORDELEN IN2-FINISH
+
+
+
+
+
+

Curing en verharder in één product
Niet meer nodig om de dag nadien te verharden
Minder kans op scheurvorming
Minder slijtage van de afwerkbladen
Overdosering onmogelijk
Kan gemengd worden met pigment voor de exacte kleur van het oppervlak

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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VERSBETON
VERS
BETON

IN2-LATEX
HECHTMIDDEL VOOR
CEMENTGEBONDEN PRODUCTEN
IN2-LATEX is een hechtmiddel voor cementgebonden producten. IN2LATEX kan ook gebruikt worden als polymeer voor gemodificeerde
voegmortel.
Bij gebruik als hechtlaag, zorgt IN2-LATEX voor een betere hechting
van het beton. Bovendien verbetert het de chemische en mechanische
stabiliteit.
IN2-LATEX kan ook gebruikt worden als betonverbeteraar. Het zorgt ervoor
dat je minder water moet gebruiken. Dat maakt betonoppervlakken beter
bestand tegen waterindringing en biedt een hogere weerstand tegen
vorstschade.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING
10L / 200L

VERBRUIK
Als hechtmiddel
± 5-10 L / m2
Als betonverbeteraar
± 20-50 L / m³

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Gebruik voor de hechtlaag van beton en mortel:
Maak het oppervlak vet- en stofvrij, verwijder losse delen en bevochtig
voor. Strijk het oppervlak dun in met een mengsel van 1 volumedeel
IN2-LATEX en 1 volumedeel water en breng daarna nat-in-nat de nieuwe
laag aan.
Gebruik als betonverbeteraar:
De verhouding cement/zand bedraagt 1/3. Vervang tot 40% van het
aanmaakwater door IN2-LATEX en meng intens. Het gebruik van IN2LATEX maakt de mortel makkelijker te verwerken. Daardoor moet je
minder water gebruiken. Bescherm zeker de mortel tegen uitdrogen.

Productfiche
MSDS Fiche

VOORDELEN IN2-LATEX
+
+
+
+

Beton beter bestand tegen waterindringing
Betere adhesie van mortel en beton aan staal en oud beton
Verbetert de chemische en mechanische stabiliteit
Hogere weerstand tegen vorstschade

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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BESCHERMEN

IN2-DENSIFY S

18%

ACTIEF
INGREDIËNT

SODIUMVERHARDER
VOOR OUDE EN NIEUWE BETONVLOEREN

IN2-DENSIFY S is een watergedragen sodiumverharder voor betonvloeren
die de vloer harder maakt, stof vermindert en onderhoud makkelijker
maakt.
In tegenstelling tot coatings en sealers zal de toplaag niet afpellen of
ontharden en wordt ze immuun tegen vocht.
Gebruik IN2-DENSIFY S om nieuwe en bestaande betonoppervlakken te
verdichten, verharden en stofresistent te maken. Voer altijd eerst een
test uit om de indringing en het resultaat te beoordelen.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING

Maak het oppervlak grondig schoon met
IN2-CLEAN.

10L / 25L / 200L

VERBRUIK
± 8 - 15 m² / L
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Sproei IN2-DENSIFY S op het oppervlak
met een sproeier en verdeel met een mop
of schrobber. Hou het product 45 minuten
in beweging met een microvezeldoek.
Verwijder na 45 minuten met water.
Daarna kan je meteen verder met schuren
of polijsten.

VOORDELEN
IN2-DENSIFY S
+ Supersnel (klaar na 45
minuten)
+ Zeer goede verhouding
prijs/kwaliteit
+ Maakt de vloer immuun
tegen vocht
+ Toplaag pelt niet af
+ Toplaag onthardt niet

Productfiche
MSDS Fiche

SODIUM- OF LITHIUMVERHARDER?
Sodium en lithium zijn de dragers van de silicaten (het actieve bestanddeel). Het
silicaat is dus precies hetzelfde, maar de werking van het product is anders. IN2DENSIFY S is een stuk voordeliger, maar wel veel arbeidsintensiever om aan te
brengen omdat je het 45 minuten in beweging moet houden met een microvezelmop.
Je kan daarna meteen wel weer aan de slag. IN2-DENSIFY L is duurder en moet 12
uur drogen, maar is wel veel minder arbeidsintensief om aan te brengen. Je moet
het niet in beweging houden omdat de moleculen kleiner zijn.

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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BESCHERMEN

IN2-DENSIFY L
LITHIUMVERHARDER
VOOR OUDE EN NIEUWE BETONVLOEREN

12%

ACTIEF
INGREDIËNT

IN2-DENSIFY L is een lithiumverharder voor betonvloeren die de vloer
harder maakt, stof vermindert en onderhoud makkelijker maakt.
Lithiumverharder is ideaal voor grote tot zeer grote oppervlakken dankzij
de minimale werklast.
In tegenstelling tot coatings en sealers zal de toplaag niet afpellen of
ontharden en wordt ze immuun tegen vocht. Voer altijd eerst een test uit
om de indringing en het resultaat te beoordelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

VERPAKKING

10L / 25L / 210L

VERBRUIK
± 5 - 15 m² / L
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Bij nieuwe vloeren kan je IN2-DENSIFY L de dag na het vlinderen
aanbrengen zonder voorbewerking. Als de vloer afgedekt werd met folie,
curing, stucloper, enz. moet je die eerst goed reinigen met IN2-CLEAN.
De curing compound moet volledig opgelost zijn of kan je verwijderen
met IN2-STRIP.
Sproei IN2-DENSIFY L op het oppervlak tot het niets meer
opneemt. Let op: verdeel goed, laat zeker geen plassen na.
Laat het product 12 uur drogen. Ga pas verder met schuren of polijsten
als het oppervlak volledig opgedroogd is.

Productfiche
MSDS Fiche

VOORDELEN IN2-DENSIFY L
+
+
+
+
+
+

Zeer makkelijk aan te brengen
Minimale werklast
Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit
Maakt de vloer immuun tegen vocht
Toplaag pelt niet af
Toplaag onthardt niet

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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BESCHERMEN

IN2-PROTECT+
STERK GECONCENTREERD IMPREGNEERMIDDEL
VOOR BETONOPPERVLAKKEN

98%

ACTIEF
INGREDIËNT

IN2-PROTECT+ is de toonaangevende vlekstop, specifiek ontwikkeld voor
beton- en terrazzovloeren. IN2-PROTECT+ is zeer geconcentreerd en
bevat 98% actieve bestanddelen. Het is een gecertificeerd product volgens
de EN 1504-2 standaard en penetreert tot 10mm of dieper.
IN2-PROTECT+ biedt bescherming tegen hardnekkige olie- en
watergedragen vlekken. Het is een penetrerende sealer die geen toplaag
vormt en het uitzicht van beton of terrazzo niet wijzigt.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng IN2-PROTECT+ aan minimaal 4 weken nadat de vloer gestort is.
De vochtigheid van het oppervlak mag niet hoger zijn dan 8%.
VERPAKKING

5L / 10L / 25L / 200L

VERBRUIK
± 15-30 m² / L
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Verwijder alle atmosferisch stof en zorg dat het oppervlak stofvrij,
vetvrij en droog is. Goed schudden voor gebruik en niet verdunnen.
Vernevel dun en wrijf goed uit met een microvezeldoek. Breng één
keer aan in de lengte en één keer in de breedte totdat de vloer niets
meer opneemt. Veeg open met een microvezelmop en verwijder
overtollig product voordat het opdroogt. Laat daarna 24 uur drogen.
Voor verticale oppervlakken: breng van onder naar boven aan.

Bestel online
Productfiche

VOORDELEN IN2-PROTECT+

MSDS Fiche

+
+
+
+
+
+
+
+

Applicatiefilmpje

Makkelijk aan te brengen
Werkt onmiddellijk
Zeer effectief
Maakt onderhoud veel makkelijker
Veel minder kans op vlekken
Laat geen strepen na
Voor oude en nieuwe vloeren
Gecertificeerd EN 1504-2 product

VOOR HET BESTE RESULTAAT
IN2-PROTECT+ werkt het best
wanneer het oppervlak eerst
geschuurd (met metaalgebonden
diamant) en/of gepolijst (met
kunststofgebonden diamant) is. Hoe
fijner de korrel van de laatste stap,
hoe verder de vloer verdicht en hoe
meer de vloer zal glanzen.

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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BESCHERMEN

IN2-PROTECT
ECOLOGISCH WATERGEDRAGEN IMPREGNEERMIDDEL
VOOR BETONOPPERVLAKKEN

30%

ACTIEF
INGREDIËNT

Ecologisch

IN2-PROTECT is een ecologische, watergedragen vlekstop die resistent is
tegen water en olievlekken. Dit product is ontwikkeld met geavanceerde,
watergedragen fluoropolymeren die het oppervlak beschermen.
De kleine moleculenstructuur van IN2-PROTECT biedt uitstekende
penetratie en dekking. IN2-PROTECT is een penetrerende sealer die het
uitzicht van betonvloeren niet verandert.

GEBRUIKSAANWIJZING
Verwijder alle atmosferisch stof en zorg dat het oppervlak stofvrij,
vetvrij en droog is. Goed schudden voor gebruik en niet verdunnen.
VERPAKKING

5L / 10L / 25L / 200L

VERBRUIK
± 15-30 m² / L
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche

Test eerst op een onopvallende plek. Breng met een sproeier evenredig
tot twee lagen aan op het oppervlak. Eén keer in de lengte en één
keer in de breedte. Veeg open met een mop en laat 24 uren drogen.
Breng niet te veel aan en verwijder overtollig product voordat het
opdroogt.
Voor verticale oppervlakken: breng van onder naar boven aan.

VOORDELEN
IN2-PROTECT
+ Watergedragen
+ Beschermt tegen
olie- en watergedragen
vlekken
+ Weinig geur
+ VOC-conform

IN2-PROTECT OF IN2-PROTECT+?
IN2-PROTECT en IN2-PROTECT+ zijn twee heel
verschillende producten. IN2-PROTECT+ bestaat
voor 98% uit actieve bestanddelen en zal voor
de meeste toepassingen op beton het beste
resultaat geven. IN2-Protect bevat veel minder
actieve stoffen, penetreert minder diep, is
watergedragen, en wordt gebruikt in specifieke
toepassingen (zoals wegenbouw). Twijfel?
Contacteer ons!

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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REPARATIE

IN2-GROUTING
OPVULLEN VAN BARSTEN
EN GAATJES IN BETONVLOEREN
IN2-GROUTING is een product voor het opvullen van kleine barstjes,
(luchtbel)gaatjes en de poriën van beton voor vloeren die gepolijst worden.
IN2-GROUTING mengt zich tijdens het schuren van de vloer met het
vrijgekomen stof en vormt zo een vullende pasta die perfect overeenkomt
met het kleur van de vloer. Zo worden alle oneffenheden volledig opgevuld
voor een prachtig glad resultaat.
Het mooiste eindresultaat krijg je door achteraf de vloer te polijsten
met kunststofgebonden diamant, te verharden met IN2-DENSIFY en te
impregneren met IN2-PROTECT+.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING
10L

VERBRUIK

Breng IN2-GROUTING aan met een sproeier, werk het in door te schuren
met metaalgebonden of hybride diamantgereedschappen en voeg af en
toe kleine hoeveelheden water toe.

± 50 m²/L

De grouting zal in combinatie met het stof een pasta vormen in de
kleur van de vloer die alle oneffenheden opvult.

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Laat na het schuren de pasta 12 uur drogen en polijst ze weg met
hybride diamant. Polijst daarna met een verharder (IN2-DENSIFY) voor
het beste resultaat.

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche

VOORDELEN IN2-GROUTING
+
+
+
+
+

Product van topkwaliteit
Zeer voordelig
Makkelijk in gebruik
Vult alle putjes en oneffenheden
Neemt automatisch de kleur van de vloer over

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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REPARATIE

IN2-FILL JOINTS
TWEECOMPONENTEN EPOXYLIJM
VOOR VOEGEN OF SCHEUREN IN BETON
IN2-FILL JOINTS is een vloeibare epoxylijm voor het vullen van voegen in
betonvloeren. Je kan er ook scheuren tot 5 mm mee herstellen.
Het kan gebruikt worden op oppervlakken met lage porositeit en biedt
uitstekende slijtvastheid. Bij koude temperaturen kan het langer duren om
uit te harden. Je kan het ook kleuren met IN2-PIGMENT of schuurstof om
de exacte kleur van de vloer te imiteren.

GEBRUIKSAANWIJZING
IN2-FILL JOINTS kan neutraal gebruikt worden of gemengd worden met
kleurpigmenten of schuurstof om de exacte kleur van het oppervlak te
imiteren.
VERPAKKING

5 kg (4 + 1 kg)
1,25 kg (1 + 0,25 kg)

VERBRUIK
Volume gelijk aan de op te
vullen voeg of scheur
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche

Beide componenten goed schudden voor gebruik. Meng indien nodig
eerst de kleurpigmenten met component A. Voeg daarna component B
toe aan component A met een verhouding van 100/25 (100 delen A + 25
delen B).
Roer of schud goed, giet de vloeistof in de voeg of scheur met een
gietertje en laat uitharden. Na 4 uur kan je erop lopen (bij 20°C).
Laat 24 uur drogen en schuur het overtollige product weg met hybride of
metaalgebonden diamant. Er kunnen nog miniscule gaatjes achterblijven
in de voeg. Die kan je opvullen door te grouten.

MSDS Fiche
Applicatiefilmpje

VOORDELEN IN2-FILL JOINTS
+ Makkelijk in gebruik
+ Snel in gebruik
+ Kan gemengd worden met pigment voor
exacte kleur van de vloer
+ Incl. handige, flexibele maatbeker voor
afmeten en gieten

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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REPARATIE

IN2-MASTIC
POLIJSTBARE MASTIEK VOOR
NATUURSTEEN EN BETON
Polijstbare mastiek voor het vullen van gaten in beton of natuursteen.
Zonder chemische stoffen die het oppervlak aantasten. Eens verhard,
evenaart of verbetert het de hardheid en sterkte van de behandelde
steen, zonder de polijsting aan te tasten.
Beschikbaar in neutrale variant en in een breed gamma kleuren om alle
soorten stenen ter wereld te evenaren. De lijm kan ook makkelijk gekleurd
worden met kleurpigmenten of schuurstof of je kan verschillende kleuren
mengen.

STANDAARDKLEUREN
Zwart
Donkergrijs
Lichtgrijs
Beige
Wit
Transparant

Kleuren op maat beschikbaar op aanvraag

VERPAKKING

1,5 kg + verharder

VERBRUIK
Volume gelijk aan het op te
vullen gat
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche
Applicatiefilmpje

GEBRUIKSAANWIJZING
Maak het te behandelen oppervlak schoon en zorg dat het volledig droog
is. Mix de mastiek met 2 à 3% verharder (dosering: 100 delen mastiek
+ 3 delen verharder) om een perfecte binding te krijgen. Daarvoor kan
je een stuk karton en een houten spatel gebruiken. Laat uitharden en
schuur daarna het oppervlak glad met metaalgebonden diamant.
Verhardingstijd: 3-7 minuten bij temperatuur van 25°C met 3%
verharder. Bij hogere temperaturen verkort de werkingstijd, bij lagere
temperaturen zal die verlengen.

VOORDELEN IN2-MASTIC
+
+
+
+
+

Verhardt het behandelde oppervlak
Hoge slijtvastheid en bestand tegen solventen
Hoge hechtingssterkte
Makkelijk te schuren en polijsten
Laag gehalte aan styreen

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.IN2-CONCRETE.COM VOOR ALLE TECHNISCHE INFO, MSDS FICHES EN PRIJZEN
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DECOREREN

IN2-COLOR
PERMANENTE BETONBEITS
OP BASIS VAN SOLVENT

STANDAARDKLEUREN
Zwart
Bruin
Blauw
Rood
Groen
Grijs

IN2-COLOR is een permanente betonbeits voor binnengebruik die beton en
steen onmiddellijk inkleurt en diep in het oppervlak doordringt. Je kan het
gebruiken om volledige oppervlakken, belijning, veiligheidspictogrammen,
bedrijfslogo’s, enz., in beton in te kleuren of om de kleur van betonvloeren
te verdiepen en mooi egaal te maken. Let op: niet UV-resistent en vervaagt
door zonlicht, enkel geschikt voor binnen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Maak na het polijsten de vloer volledig schoon en stofvrij. Kleef de
randen goed af en zorg voor voldoende marge. IN2-COLOR dringt
meteen in, dus vlekken kan je achteraf onmogelijk verwijderen.
VERPAKKING
5L / 1L

VERBRUIK
± 10-20 m² / L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche
Applicatiefilmpje

Breng IN2-COLOR manueel of met een sproeier aan. Verdeel evenredig
met een sponsje, vod of microvezelmop.
Verwijder het overtollige product met een vod of een machine met
lage rotatie en een natte diamantpad. Laat het product enkele minuten
indrogen. Je kan het eindresultaat meteen zien. Verhard daarna de
vloer met IN2-DENSIFY en impregneer hem met IN2-PROTECT+.
Wanneer je vormen of logo’s wil inkleuren, raden we aan om nietpermanente kleefstickers te gebruiken waarin de vorm uitgekapt is en
met een veiligheidsrand van 10 cm om vlekken te voorkomen.

VOORDELEN IN2-COLOR
+ Makkelijk aan te brengen
+ Onmiddellijk resultaat
(droogt erg snel)
+ Permanent effect (enkel
binnen)

CHECKLIST: LET OP VOOR VLEKKEN!
• Test op voorhand eerst op een
onopvallende plaats
• Kleef randen goed af met minstens 10 cm
veiligheidsmarge.
• Voorzie een veilige plaats om de bus te
plaatsen (zodat je ze niet per ongeluk kan
omstoten)
• Hou een vod of rol papier in de buurt voor
noodgevallen
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REINIGEN

IN2-STRIP
NATUURLIJKE STRIPPER VOOR
VLEKKEN EN CURING COMPOUNDS
IN2-STRIP is een natuurlijke stripper op basis van sinaasappelextract,
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen en/of verlichten van
hardnekkige vlekken en coatings op betonvloeren zoals: acrylcoatings en
-beschermingslagen, resten van asfalt en verf, bandensporen, bouwkrijt,
enz.
IN2-STRIP is makkelijk aan te brengen en werkt snel, al in 30 minuten.
Zwaar schrobben is niet noodzakelijk. IN2-STRIP kan verdund worden met
helder water tot een verhouding van 1:4.

GEBRUIKSAANWIJZING

VERPAKKING
25L / 200L

VERBRUIK
± 20-25 m²/L
Kan verdund worden
met water tot 1:1
ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online

Maak het oppervlak volledig schoon en stofvrij met een borstel.Voer
altijd eerst een test uit op een klein testoppervlak. Breng het product
aan met een sproeier of mop en gebruik een stijve borstel om het te
verdelen en in te werken. Laat het product 30 minuten inwerken en hou
het oppervlak nat. Voeg extra product toe indien nodig.
Verwijder de resterende IN2-STRIP na 30 minuten met een automatische schrobber of waterzuiger en een schoonmaakmiddel met een hoge
pH-waarde (zoals IN2-CLEAN) om de behandelde oppervlakken te neutraliseren. Maak het oppervlak twee keer schoon met IN2-CLEAN en
daarna nog een derde keer met een mop of waterzuiger om het resterende schoonmaakproduct te verwijderen. Spoel daarna het oppervlak
af met helder water.

Productfiche
MSDS Fiche

VOORDELEN IN2-STRIP
+ Snel en makkelijk te gebruiken
+ Biologisch afbreekbaar
+ Niet gevaarlijk in gebruik
+ Voordelige manier om sterk
vervuilde vloeren te reinigen

IN2-STRIP VERWIJDERT
• Curing compounds met acryl
• Vergeelde acrylcoatings
• Bandensporen
• Tapijt- en steenlijm
• Asfaltresten
• Bouwkrijt
• Taperesten
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REINIGEN

IN2-CLEAN
SCHOONMAAKPRODUCT VOOR BETONVLOEREN
REINIGT EN VERHARDT DE VLOER
IN2-CLEAN is een schoonmaakproduct specifiek ontwikkeld voor verharde
en gepolijste betonvloeren. Het trekt vervuiling en vlekken uit het beton
zodat de vervuiling makkelijk afgespoeld kan worden. In tegenstelling
tot andere detergenten, beschadigt IN2-CLEAN de beschermlaag van
betonvloeren niet.
Het actieve ingrediënt en de silicaten blijven de vloer verdichten en
verharden, zodat hij nog makkelijker wordt om te onderhouden en
beschermd blijft tegen vlekken en vuil. IN2-CLEAN garandeert maximale
bescherming en superieure schoonmaakresultaten.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING
1L / 5L / 200L

VERBRUIK
Emmer + mop ±250-300 m²/L
Schrobzuigmachine: ±12 m²/L

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Productfiche
MSDS Fiche

Normaal gebruik: 10 ml per liter zuiver water.
Verwijder alle grof vuil van het schoon te maken oppervlak. Maak daarna
de vloer schoon met een mop of automatische schrobber. Verwijder alle
overtollige product en laat het oppervlak drogen.
ALS VLEKVERWIJDERAAR VOOR OLIEVLEKKEN
Sterke vervuiling: tot 40 ml per liter zuiver water.
Verwijder al het vuil. Verdun en schud het mengsel zodat het makkelijker
kan indringen in de vlek en breng aan met een microvezelmop.
Bedek het natte oppervlak met een plastic film en tape, plak de randen
vast en hou het oppervlak 10-15 minuten vochtig. Verwijder de film
en de vervuilde vloeistof. Herhaal als het vuil opnieuw hecht of als het
beton uitdroogt.

VOORDELEN IN2-CLEAN
+
+
+
+

Niet schadelijk voor uw betonvloeren
75% minder product door sterke concentratie
Helpt de toplaag te verharden
Vermindert de zichtbaarheid van kleine krassen
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GEREEDSCHAP

IN2-POLAR PADS
WITTE POLIJSTPADS VOOR POLIJSTEN VAN
HOEKEN EN RANDEN MET EEN HANDMACHINE
IN2-POLAR PADS zijn handige en zeer flexibele polijstpads van 125 mm voor
afwerken van hoeken, randen en vlakke en oneffen betonoppervlakken
met een handmachine. Geschikt voor nat en droog gebruik.
Dankzij de witte binding van de diamant, zijn vlekken op het oppervlak
onmogelijk. Met de klittenband op de achterkant kan je ze makkelijk
bevestigen op een steunschijf en supersnel vervangen.

KORRELGROOTTE
50 - 100 - 200
400 - 800 - 1500

ALLE PRIJZEN EN INFO OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Bestel online
Applicatiefilmpje

VOORDELEN IN2-POLAR PADS

BIJHORENDE STEUNSCHIJVEN

+ Geschikt voor nat en droog gebruik
+ Zeer flexibel, breken niet snel af
+ Makkelijk bevestigen en vervangen
+ Ideaal voor hoeken, randen en
oneffen betonoppervlakken
+ Ook geschikt voor vlakke
oppervlakken

FOAM: SUPERFLEXIBEL
Voor hoeken, randen en
oneffen oppervlakken

RUBBER: FLEXIBEL
Voor hoeken, randen en
oneffen oppervlakken

RUBBER: STEVIG
Maximale steun voor
effen oppervlakken

ALUMINIUM: STEVIG
Maximale steun voor
effen oppervlakken
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GEREEDSCHAP

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES
DIAMANTSPONS
Voor manueel afwerken van randen en hoeken.
Beschikbare korrelmaten: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000.

VACUUM BAG
Extreem sterkte eindeloze stofzuigerzakken gemaakt met
3-lagig polyeytheleen. Je kan ze op elk moment vervangen
zonder dat er materiaal verloren gaat.

SCHUURPAPIER
Schuurpapier zonder gat, 125 mm. Geschikt voor schuren met
een handmachine. Verpakt per doos van 50.
Beschikbare korrelmaten: 40 - 60 - 80 -120- 240.

SOLAR DISC
Twee in één diamantzaag en schuurschijf van 125mm met een
M14-aansluiting. Specifiek ontwikkeld voor zagen en schuren
van alle steenachtige materialen in één beweging.

STORM DISC
Twee in één diamantzaag en komschijf van 125mm met een
M14-aansluiting. Specifiek ontwikkeld voor zagen en schuren
van alle steenachtige materialen in één beweging.

KRANEN EN ADAPTERS
Kranen en adapters voor makkelijk werken met ons ruim
aanbod chemieproducten. Voor IBC’s (1000L), plastic vaten
(200L), metalen vaten (200L) en 25L bidons.
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SERVICES

IN2-RENTAL
VERHUUR-, HERSTEL- EN ONDERHOUDSDIENST
VOOR BETONPROFESSIONALS

RENTAL

IN2-RENTAL is onze verhuur- en hersteldienst voor betonprofessionals.
Wij verhuren diverse soorten machines, indien nodig ook met een ruim
aanbod aan diamant die je erbij kan huren.
Machines die dagelijks gebruikt worden, hebben ook af en toe eens onderhoud en/of een herstelling nodig. IN2-CONCRETE is daarvoor een betrouwbare partner. We hebben de nodige expertise, kennis en ervaring in
huis om elke machine in topconditie te houden, steeds op een snelle en
correcte manier.
Voor onder andere deze diensten kan je bij ons terecht:

ALLE MACHINES
TE HUUR VOOR
1 DAG
1 WEEK
1 MAAND

RUIM AANBOD

• vervangen aandrijfriemen
• nazicht en op punt stellen elektrische installatie
• onderhoud volgens fabrieksnormen
• kleine laswerken en aanpassingen
• vervangen slangen en filters stofzuigers
• onderhoudscontracten
...

BETONVLINDERS
SCHUURMACHINES
STOFZUIGERS
HANDMACHINES

Laat je machine het afweten of heb je een machine nodig voor een specifieke opdracht? Vertrouw op onze verhuur- en hersteldienst. We voorzien
je van een vervangmachine zodat je verder kan blijven werken en ondertussen herstellen we je defecte machine!

BEKIJK HET VOLLEDIGE
AANBOD OP
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Al onze showroom-, demo-, verhuur- en tweedehandsmachines zijn steeds
te koop. Zo doe jij een goede zaak en kunnen wij steeds de nieuwste modellen tentoon stellen, gebruiken en verhuren.
Zelf een tweedehandsmachine te koop?
Contacteer ons via info@in2-concrete.com! We stellen ze met veel plezier
tentoon in onze winkel en/of webshop!
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VERS BETON

HULPSTOFFEN VOOR VERS BETON
Verharderingsversneller voor het storten van
vers beton bij temperaturen onder 10°C. Bij lage
temperaturen verhardt beton trager, wat kan zorgen
voor onvoldoende drukvastheid op de gestelde tijd,
bevriezen van het beton, etc.

FASTER

IN2-FASTER laat toe om bij lage temperaturen op
normale wijze te blijven werken.
Chloridevrije variant van IN2-FASTER, voor gebruik
bij vers beton met staalnetten en staalvezels.
Wanneer staalnetten in contact komen met chloriden,
kunnen ze roesten.

FASTER

IN2-FASTER No Chloride versnelt de verharding van
beton zonder roestproblemen te veroorzaken.

NO CHLORIDE
IN2-SLOWER is een verbindingsvertrager voor het
verwerken van vers beton bij hoge temperaturen.
Het voorkomt ook stortnaden en heeft een gunstige
invloed op de eindsterkte van het beton.

SLOWER

Een bijkomend voordeel is dat door de toevoeging
van IN2-SLOWER er een betere spreiding ontstaat
van de hydratatiewarmte.
IN2-SUPERPLAST is een superplastificeerder / sterkwaterreduceerder en waterdichtingsmiddel in de
massa voor toepassingen in hoogwaardig beton.

Het verbetert de verwerkbaarheid van beton zonder
de toevoeging van water. Dat is vaak een vereiste
SUPERPLAST voor constructie-elementen met geringe doorsneden
en een zeer dichte wapeningstructuur.
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IN2-CONCRETE: ALLES VOOR DECORATIEF BETON
IN2-CONCRETE biedt oplossingen voor aannemers die op zoek zijn naar de juiste materialen
en producten voor projecten met decoratief beton. Wij verdelen alle machines, materialen en
gereedschap voor het bewerken van beton. Wij hebben jarenlange ervaring met machines en
materialen voor gepolijste beton waarvoor we je de beste oplossingen kunnen aanbieden.
We hebben een enorme kennis en expertise in toepassingen met decoratief beton en bieden
enkel producten aan waar we zelf 100% achter staan. Omdat elke producent zijn eigen voor- en
nadelen heeft, willen we ons bewust niet beperken tot 1 leverancier. Zo kan je bij ons objectief
vergelijken welke machine en/of product het beste bij u past. We bieden je ook de mogelijkheid machines te testen en onderling te vergelijken, hiervoor kan je terecht op onze testlocatie
of op onze seminaries die we regelmatig organiseren.
VRAGEN OF MEER INFO?
Contacteer ons via info@in2-concrete.com of neem contact op met één van onze vertegenwoordigers of medewerkers. Al onze actuele contactgegevens vind je op onze website.

NOG MEER PRODUCTEN BEKIJKEN?
ONTDEK ONS RUIM ASSORTIMENT
MACHINES, DIAMANT, CHEMIE, ACCESSOIRES
EN NOG VEEL MEER OP ONZE WEBSHOP!

WWW.IN2-CONCRETE.COM

