
CONCRETE-FINISHATM

CONCRETE-FINISHATM is een extra kleurverdieper en 
bescherming tegen vlekken efflorescentie voor zeer 
poreuze materialen, zoals beton, klinkers, bestrating.

Toepassingen

kan gebruikt worden voor zeer poreuze 
oppervlakken zoals beton/kleiklinkers, 
saltillo-tegels, gegoten beton, keramische 
tegels, metselwerk en voegen :
• gevels en metselwerk
• opritten, bestrating, terrassen,
• tuinpaadjes, patio’s en garages
• parkeerplaatsen, parkings
• zwembadranden
• vloeren en wanden

Voordelen

CONCRETE-FINISHATM is een extra 
kleurverdieper en beschermt tegen vlekken 
en efflorescentie.
Het is geschikt voor binnen en buiten.
Het vervangt traditionele acryl-, urethaan- 
en epoxybeschermlagen en veroorzaakt 
geen scheurvorming of afbrokkeling
Versterkt polymeerzand en maakt het 
waterafstotend. Is volledig UV-stabiel en het 
duurt tot 5 jaar vooraleer alles afgebroken 
is. Daarna kan de oppervlakte opnieuw 
behandeld worden met een laag en is het 
verwijderen van vorige laag niet nodig.

 

 

Verbruik

Met 1 flacon van 3,79 l product kan u 15 
tot 30 m2 behandelen afhankelijk van de 
poreusheid van de steen en absorptie.

Benodigdheden

• Lagedruksproeier, borstel of  
  verfrol (type lakrol)
• Handschoenen en veiligheidsbril
• Katoenen witte doek of absorberende pad

Bewaren

Bewaar de verpakking goed gesloten op
een koele, goed verluchte plaats.
Bescherm tegen vrieskou.
Gebruik binnen de 7 dagen na opening om 
bederf te vermijden.
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Verpakking

Plastic flacon van 3,79l of 18,9l.
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Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE voordat u
 de hele oppervlakte behandelt en laat het 24 uur inwerken om de gewenste resultaten  
 te zien.
2.  Zorg dat de oppervlakken die behandeld worden droog, schoon, stof- en  
 vuilvrij en zonder andere coatings zijn. Het product is enkel toepasbaar indien de  
 oppervlaktetemperatuur tussen 5 en 35°C is.
3.  Breng het product onverdund aan.
4.  Verzadig de oppervlakken overvloedig en gelijkmatig met CONCRETE-FINISHA™,  
 door middel van een lagedruksproeier, een schone verfborstel, een verfrol of iets  
 gelijkaardigs.
 Vermijd contact met omliggende oppervlakken. 
5.  Breng een tweede laag aan, na minstens 30 minuten. Extra lagen kunnen op een  
 schone, droge ondergrond op elk moment worden aangebracht
6.  Laat deze tweede laag ook minstens 30 minuten inwerken alvorens het overtollige  
 product met een schone, droge, witte doek te verwijderen.
 Let op : indien u het product heeft laten drogen op het oppervlak, dan kan het  
 oppervlak gladder zijn als het nat is.
7. Vermijd contact met water en vochtigheid en loop niet op de ondergrond tot ten  
 minste 24 uur na het aanbrengen. Volledige inwerking duurt 7 dagen.
8. Gebruik een organisch oplosmiddel, bv. brandspiritus, om het materiaal schoon te
 maken.
9. Wanneer de kleurverdieping afslijt, kan de schone, droge ondergrond opnieuw  
 worden bedekt met een laag CONCRETE-FINISHA™ zonder de oude laag te  
 verwijderen

Nota : 

(a) CONCRETE-FINISHA™ voorkomt corrosie van zuurgevoelige oppervlakken door zure 
vloeistoffen (inclusief zure regen) of fysieke slijtage niet. 
(b) CONCRETE-FINISHA™ kan de glansgraad van oppervlakken veranderen en deze 
donkerder maken. Eenmaal behandeld, keert het behandelde oppervlak niet terug naar 
zijn oorspronkelijke staat. Fragmentatie (oneven kleuren) kunnen duidelijker worden na het 
aanbrengen van CONCRETE-FINISHA™. 
(c) Blootstelling aan weersomstandigheden en reinigingsmethoden kunnen invloed hebben 
op de behandeling naarmate de tijd verstrijkt. 
(d) CONCRETE-FINISHA™ is alleen geschikt voor zeer poreuze ondergronden. Gebruik 
Dry-Treat INTENSIFIA™ voor meer dichte oppervlakken, zoals natuursteen. 



Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.
• Brandbare vloeistof bevat alcohol, alkyl silane, ethanol.
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