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Watco Concrete Floor Paint 
Extra sterke polyurethaanformule. Verfraait saai, stoffig en gevlekt beton. 
 

 
Concrete Floor Paint 
Een zeer aantrekkelijke, duurzame en voordelige 
afwerking voor beton en gelijkaardige vloeren waar 
hoge eisen aan hygiëne en uiterlijk worden 
gesteld. 
 
Zeer uiteenlopende toepassingen 
Uitstekend voor algemeen gebruik in fabrieken, 
magazijnen, kantoren, scholen en werkplaatsen 
waar stof, vuil, olie en vet gemakkelijk moeten 
kunnen worden verwijderd. Voor zwaarbelaste 
vloeren is Epoxy Gloss Coat oplosmiddelvrij 
verkrijgbaar. 
 

Gebruiksvriendelijk 
Concrete Floor Paint is eenvoudig aan te brengen en 
verhardt snel tot een slijtvaste oliebestendige 
afwerking. 
 
 
• Meer dan 40 miljoen vierkante meter behandeld 
• Lichtglanzende, tegelachtige afwerking 
• Verfraait saai, stoffig en gevlekt beton en maakt het 

stofvrij 
• Eenvoudig schoon te maken 
• Ideaal voor het herkenbaar maken van productie- en 

opslagruimtes, gangpaden, enz. 

Verkrijgbare kleuren 

  
 
Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is. 
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Voorbereiding van de oppervlakte 
Het beton moet schoon en droog 
zijn en geen los materiaal bevatten. 
Verder moet het poreus genoeg zijn 
zodat de verf mechanisch kan 
aanhechten op de ondergrond. 
Reeds geverfde oppervlakken 
moeten licht worden opgeruwd. Als 
het beton nieuw is, moet het ten 
minste 28 dagen drogen. 
Vervolgens het oppervlak 
behandelen met Cemtetch om 
eventueel resterende alkaliteit van 
het cement te neutraliseren. We 
adviseren om ruw beton te ‘zuur 
etsen’ met Cemtetch, een milde 
zuurhoudende reiniger. In 
combinatie met goed schrobben 
helpt Cemtetch bij het verkrijgen van 
aanhechting op zeer gladde 
oppervlakken, het verwijdert gewoon 
vuil en helpt bij het verwijderen van 
betonmelk (zwakke, stoffige 
cementdeeltjes). Vet en olie moeten 
worden verwijderd met Bio-D (of een 
gelijkaardig ontvettingsmiddel). 
 
 
Verven 
De verf moet goed worden geroerd. 
De verf mag niet worden verdund. 
Met de roller of kwast aanbrengen 
en goed op de ondergrond 
inwerken. Verf niet te dik 
aanbrengen. Tweede laag 
aanbrengen zodra de eerste laag 
droog is (ongeveer 12 uur). Zorg dat 
de verf is uitgehard (niet gewoon 
handdroog) voordat de ruimte weer 
in gebruik wordt genomen 
(gewoonlijk na 16 tot 36 uur). 
 
Belangrijk 
Concrete Floor Paint niet aanbrengen op 
oppervlakken die onderhevig zijn 
aan optrekkend vocht. 
Als op de vloer een coating van 
twijfelachtige herkomst ligt, 
adviseren wij u een klein 
vloergedeelte te verven om 
aanhechting en uitharding te testen. 
Deze procedure bevelen we ook 
aan indien er ooit chemische 
producten het beton in zijn 
gedrongen, zelfs als de ruimte 
grondig is gereinigd. De verf dient te 
worden opgeslagen bij een 
temperatuur van meer dan 12°C. Bij 
bepaalde omstandigheden kan de 
dunne verflaag ietwat gaan ‘pluizen’ 
onder de banden van geparkeerde 
voertuigen.  

Dit effect is slechts tijdelijk en kan worden 
opgelost door het aanbrengen van een 
goedkoop, niet-polijstend (zonder boenwas) 
emulsievloerglansmiddel. Epoxy 
Floor Sheen (epoxy vloerglans) is 
ideaal. De verf wordt niet 
aanbevolen voor showrooms met 
voertuigen of gelijkaardige ruimtes 
waar auto’s lange tijd kunnen blijven 
staan. Net als bij één-component 
verfproducten van dit type kan er 
een reactie optreden tussen 
autobanden en de verf wat leidt tot 
afbladderen. Voor dergelijke ruimtes 
adviseren we een tweecomponenten 
epoxyverf als Epoxy 
Gloss Coat oplosmiddelvrij. De verf 
niet gebruiken op zeer gladde 
gevlinderd betonlagen. Dit product is 
niet geschikt voor toepassing op 
cement of latex afvlakkingen. De 
verf aanbrengen in een droge, 
warme, goed geventileerde 
omgeving. Bij uitzonderlijke 
temperaturen moet u voor advies 
contact opnemen met Vulhopp Industries. 
 
Algemeen onderhoud 
Normale reiniging moet met een 
neutraal schoonmaakmiddel worden 
uitgevoerd. Epoxy Floor Cleaner 
(epoxy vloerreiniger) is ideaal. De 
geverfde vloer mag niet met sterke 
oplosmiddelen of bijtende 
reinigingsmiddelen worden 
gereinigd. 
 
Dekvermogen 
Gemiddeld dekvermogen bij twee 
lagen met de roller is 20 m² per 5 
liter. Het aanbrengen met een kwast 
heeft een verminderde dekking tot 
gevolg. 
 
Cemtetch 
Voorbijtmiddel voor gebruik waar 
het beton zeer glad is pas aangebracht  
(ten minste 28 dagen oud) 
waar chemische verharders zijn 
gebruikt waar sprake van cementmelk is 
Dekvermogen is 20 m² per 5 liter. 
 
BioD 
Voor voorbereidend ontvetten. Een 
zeer doeltreffend, oplosmiddelvrij, 
bijna reukloos ontvettingsmiddel. In 
geconcentreerde vorm gebruiken 
om zware vet- en olievlekken te 
verwijderen. In verhouding van 
50:50 met water verdunnen om 
gewoon vuil en lichte olieafzettingen 
te verwijderen of om de pasgeverfde 
vloer te onderhouden. 
 

Veiligheid 
Concrete Floor Paint is ontvlambaar en 
mag uitsluitend in een goed 
geventileerde ruimte worden 
gebruikt. Zoals bij alle niet-poreuze 
decoratieve afwerkingen kan het 
oppervlak onder bepaalde 
omstandigheden glad worden. Alle 
productetiketten bevatten algemene 
veiligheidsinformatie. 
Levensmiddelen uit de ruimte 
verwijderen tijdens het aanbrengen 
en uitharden. 
Veiligheidsinformatiebladen zijn 
beschikbaar. 
 
Bestellen 
U kunt dit product in units van 5 
liter telefonisch, per fax of via 
www.vulhopp.be bestellen bij 
Vulhopp Industries. Alle producten worden 
verkocht en geleverd volgens onze algemene 
verkoopvoorwaarden. Vulhopp Industries  
krijgt vaak vragen over andere dan in deze 
productinformatie staande 
gebruiksmogelijkheden voor Watco 
producten. Ondanks dat Vulhopp Industries 
altijd een zo goed en volledig mogelijk advies 
geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor 
de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij 
deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd 
zijn door Vulhopp Industries. 
 
We hebben tevens een speciale reeks 
kleuren volgens BS5378. Deze kleuren 
dienen om ruimtes te identificeren met een 
verbod, risico, verplichte handeling en 
veiligheid. Geschikt voor zowel vloeren als 
muren drogen veiligheidskleuren snel uit 
tot een slijtvaste, eenvoudig te reinigen 
lichtglanzende finish. 
 
Gebruiksvoorbeeld 
Veiligheidsrood/Wit 
Stopverbod Identificatie en kleur van 
nooduitschakelingsapparaten, 
verbodstekens. 
 
Veiligheidsgeel / Zwart 
Let op, gevaar Aanduiding van gevaar 
(brand, explosie, straling, chemicaliën 
enz.) Waarschuwingsidentificatie van 
drempels, gevaarlijke passages, obstakels. 
 
Veiligheidsblauw/Wit 
Verplichte handeling Verplichting om 
persoonlijke veiligheidsuitrustingen te dragen. 
Gebedsborden. 
 
Veiligheidsgroen 
Wit Veilige omstandigheden Identificatie van 
veiligheidsdouches, eerste hulpposten en 
reddingsplaatsen. Nooduitgang borden. 

 


