
Stap 1

Stap 2 Aanbrengen met verfrol Aanbrengen met verfpistool

In 2 dunne lagen. Dikte van de lagen : +/- 1 mm  In 2 of 3 dunne lagen. Dikte van de lagen : +/- 1 mm

Rol, handvat en eerste verfrol samenbrengen /  de bus met passende opener 

voorzichtig openen 
Verfpistool met spuitbus 2,5 tot 4 ( Blackson type). Druk 3 tot 4 bar.

Breng de rubberdeeltjes zwevend in mengsel door middel van de toegevoegde 

roerstaaf (minstens 2mn lang). Herhaal regelmatig deze behandeling tijdens het 

aanbrengen

PRO-TECH bestaat in bussen van 1 Liter met aangepast pistool.

Eerst, met platte borstel, hoeken, kanten en de met verfrol niet bereikbare plaatsen 

indoppen.

Schroef het pistool op de bus of vul op 2/3 het vergaarbakje. Schud het geheel om 

de rubberdeeltjes vlottend te houden (2mn). Herhaal regelmatig deze 

behandeling tijdens het aanbrengen.

Breng een eerste dunne laag met verfrol. Rol langzaam zonder teveel druk uit te 

oefenen. 
Spuit op 30 / 40 cm afstand van de te behandelen ondergrond.

Vervang de verfrol Kuis pistool en vergaarbakje met Xyleen.

Droogtijd van de 1ste laag : Tastdroog en niet kleverig (1 tot 4 uur volgens 

vochtigheidsgraad en temperatuur)

Droogtijd van de 1ste laag : Tastdroog en niet kleverig (1 tot 4 uur volgens 

vochtigheidsgraad en temperatuur)

Stap 3 De  2de laag moet ten laatste 12 uur na de 1ste laag aangebracht worden.
De  2de en 3de laag moet ten laatste 12 uur na de voorgaande laag aangebracht 

worden.

In openlucht : Opgelet, de oppervlakte moet droog blijven ( geen vocht of 

dauw )

In openlucht : Opgelet, de oppervlakte moet droog blijven ( geen vocht of 

dauw )

Breng de 2de laag zoals de 1ste ( langzaam zonder teveel druk )

Schroef het pistool op de bus of vul op 2/3 het vergaarbakje. Schud het geheel om 

de rubberdeeltjes vlottend te houden (2mn). Herhaal regelmatig deze 

behandeling tijdens het aanbrengen.

Verwijder de afboordplakband en de gebruikte verfrol. Verwijder de afboordplakband en kuis pistool en vergaarbakje met xyleen.

Droogtijd : doorgaand : 12 uur. tot op de kern : 4 tot 6 dagen Droogtijd : doorgaand : 12 uur. tot op de kern : 4 tot 6 dagen

Indien het antislipresultaat te ruw blijkt kan het aanbrengen van een extra laag de 

oppervlakte verzachten

Indien het antislipresultaat te ruw blijkt kan het aanbrengen van een extra laag de 

oppervlakte verzachten

 
PRO-TECH slijt af met de tijd, het volstaat een laag van het zelfde product aan te 

brengen na opschuren en ontvetten met xyleen, om terug zijn antislip 

eigenschappen te bekomen.

PRO-TECH slijt af met de tijd, het volstaat een laag van het zelfde product aan te 

brengen na opschuren en ontvetten met xyleen, om terug zijn antislip 

eigenschappen te bekomen.

Aanbrengen met primer : Het aanbreng-overzichtstabel wijst de gepaste primer aan in functie van de ondergrond

Oppervlakte groter dan 8 m² : Voorzie 2 extra vervangrollen per bus van 4 liter indien de oppervlakte groter is dan de capaciteit van een bus.

Oppervlakte groter dan 8 m² & KLEUREN : PRO-TECH bestaat in PRO Kit . 

Met dank onze anti-coating PRO-TECH te hebben gekozen

Afboorden met tape / Ontmantelen indien nodig

Bijzonderlijke toepassingen :

PRO-TECH wordt zeer eenvoudig aangebracht (horizontaal, vertikaal, enz. ) en zonder bijzondere vakkennis. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen.

Gebruik uitsluitend de special verfrollen van PRO-TECH om een geslaagd resultaat te bekomen

Aanbrengen van PRO-TECH Classic (met rubberdeeltjes, antislip, voetganger gebruik)

Voorbereiding in functie van de drager ( ondergrond ) : Zie aanbrengoverzicht-tabel.

In het algemeen : schuren met 40 / 60 korrel of Primer. Voor een oppervlakte groter dan 8 m² raden wij aan een proef te ondernemen 

Aanbrengen PRO-TECH Classic UVR (met rubberdeeltjes, antislip, voetganger gebruik, weerstand aan UV-stralen, openlucht gebruik)

Aanbrengen PRO-TECH SPÉCIAL (met rubberdeeltjes, antislip, Industrieel gebruik, weerstand aan UV-stralen, openlucht gebruik)

Het aanbrengen van de PRO-TECH Classic UVR en SPECIAL is het zelfde, de droogtijd is ongeveer  1/4 korter

De aanbrengruimte moet droog en verlucht zijn. Temperatuur van de drager / lucht  : 8 tot 35° / 10 tot 35° Celsius. Droog weer.  Vochtigheidsgraad : < tot 85 %

   PRO-TECH Kleuren naar keuze : meng zorgvuldig het pigment met het basis product


