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Applicatierichtlijnen 

 
PU7975 

 

 Beschrijving Gereedschap 

Temperatuur en  

relatieve vochtigheid 

 (R.V.) 

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt. 

Maximale ondergrondtemperatuur: 25 °C. en 3 °C. boven het dauwpunt. 

Ruimte en verwerkingstemperatuur:  

 Minimaal: + 15 °C. 

 Maximaal: + 30 °C. 

 Optimaal + 20 °C. 

 Minimale relatieve vochtigheid (R.V.) : 40%. 

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 80%. 

 

Let op: 

Afwijken van deze verwerkingscondities-en richtlijnen alsmede blootstelling 

van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen 

kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad en de 

uiteindelijke structuur van het materiaal na doorharding. 

 Temperatuurmeter. 

 R.V. meter. 

 Vloertemperatuurmeter. 

 Dauwpunttabel. 

 

Voorzorgsmaatregelen  Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo 

product veilig te verwerken. 

 Beschermingsmiddelen. 

Controle ondergrond  De ondergrond- of gietvloer moet kleefvrij en beloopbaar zijn. 

 De ondergrond schuren. 

 Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen. 

Bij twijfel over de hechting van de Arturo PU7975 op een ondergrond, dient 

men een proefvlak aan te brengen en deze na uitharding te beoordelen. 

 Industriezuiger. 

 Schuurmachine. 

Mengen Toplak  Het materiaal in de verpakking voor gebruik goed mengen met een mengarm 

die ook onderin de rand van de verpakking komt. 

 Mengtijd: ca. 1 minuut.  

 De massa overgieten in een schone verpakking bijv. een werkemmer en 

nogmaals mengen.  

 Indien er meerdere blikken tegelijk gebruikt worden, het materiaal na 

menging in de verpakking  en na overgieten in een schone verpakking 

nogmaals met elkaar mengen in de schone verpakking (bijv. werkemmer) 

 Mengtijd: ca. 1 minuut. 

 Gebruik geen verdunner(s). 

 

Let op: 

Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer! 

Vermeden moet worden dat geopende blikken met materiaal onnodig 

blootgesteld worden aan de lucht(vochtigheid) . Daarom blikken met materiaal 

pas openen wanneer ze direct verwerkt gaan worden. Restanten uit 

werkemmers niet bewaren! Pas op: emmers staan mogelijk onder druk! 

 Boormachine met 

mengarm. 

 Werkemmer. 
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Aanbrengen Toplak  Nieuwe droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijkanten 

schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken.  

 Nieuwe (droge) rollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op 

te nemen alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te 

droge maar tevens ook te verzadigde rollers en kwasten. 

 Langs kanten met een kwast aanbrengen en direct narollen met een 10 cm 

nylonroller met 18 mm poolhoogte. 

 Direct aansluitend het oppervlak zeer gelijkmatig en zo dun mogelijk  

 (max. 100 g/m²) inrollen met een 25 cm brede nylonroller met 18 mm 

poolhoogte  totdat de roller enigszins droog uitrolt. 

 Nylonrollers tijdens het aanbrengen regelmatig vervangen (na ca. 50 m
2
) in 

verband met mogelijke druppelvorming op de vloer als gevolg van een te 

verzadigde roller. Aansluitend adviseren wij ook de beugel te reinigen. 

 Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is 

 geweest. (bijv. tijdens pauzes etc.) 

 Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) opdat deze niet constant 

 verzadigd is met de Toplak. 

 Tijdens werkonderbrekingen (bijv. pauzes etc.) werkemmers met materiaal 

 afsluiten/afdekken. 

 Kwast. 

 10 cm nylonroller.  

artnr. 35364 

 25 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 34892 

Narollen Toplak  Na het inrollen in alle gevallen direct narollen met een niet verzadigde 50 of 

70 cm nylonroller met 18 mm poolhoogte. 

 Deze rollers voor de start licht bevochtigen met het materiaal. 

 Deze rollers tussentijds regelmatig (om de ca. 100 m²)  droogrollen  en 

 voldoende vaak vervangen. (bijv. bij het openen van nieuwe verpakkingen) 

 Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is  geweest 

(bijv. tijdens pauzes etc.). 

 

Let op: 

Het narollen dient met regelmaat te gebeuren, uiterlijk binnen 5 minuten na het 

aanbrengen teneinde mogelijke glansgraadverschillen te voorkomen. Het 

gebruik van rollers van andere materialen/poolhoogtes voor het narollen zal 

invloed hebben op het uiteindelijk resultaat. Hierbij valt o.a. te denken aan de 

oppervlakte structuur, glansgraad en laagdikte. 

 50 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 73665 

 70 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 34941 

 

Doorhardingstijd 

vloercoating bij 20 °C 

en 65% R.V. 

 Beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur. Binnen 24 uur zonder 

opruwen overschilderbaar. Na 24 uur eerst mechanisch opruwen voordat de 

volgende bewerking wordt uitgevoerd.  

 Lage R.V.-waarden en/of temperaturen vertragen de doorharding. 

 

Mengen Toplak t.b.v. 

antislipversie 

 Het materiaal in de verpakking (zonder antislipkorrel) voor gebruik goed 

mengen met  een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking  

komt. 

 Mengtijd: ca. 1 minuut. 

 Vervolgens per verpakking van 5 kg de meegeleverde antislipkorrel 

toevoegen aan de opgeroerde Toplak en zeer goed mengen  met  een 

mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt! (per verpakking 

van 5 kg wordt de antislipkorrel los bijgeleverd.) 

 Mengtijd ca. 2 minuten. 

 De massa overgieten in een schone verpakking bijv. een werkemmer en 

nogmaals mengen.  

 Mengtijd ca. 1 minuut. 

 Boormachine met 

mengarm. 

Werkemmer. 
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 Indien er meerdere blikken tegelijk gebruikt worden, de massa  uit de ver-

schillende blikken na het mengen overgieten in een schone verpakking en  

nogmaals met  elkaar mengen in de schone verpakking (bijv. Werkemmer). 

 Mengtijd: ca. 1 minuut. 

 Gebruik geen verdunner(s). 

 

Let op: 

Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer! 

Vermeden moet worden dat geopende blikken met materiaal onnodig 

blootgesteld worden aan de lucht(vochtigheid) . Daarom blikken met materiaal 

pas openen wanneer ze direct verwerkt gaan worden. Restanten uit 

werkemmers niet bewaren! Pas op: emmers staan mogelijk onder druk! 

Aanbrengen Toplak 

t.b.v. antislipversie 

 Nieuwe droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijkanten 

schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken.  

 Nieuwe kwasten en rollers de tijd geven om voldoende materiaal op te 

nemen alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te 

droge maar tevens ook te verzadigde rollers en kwasten. 

 Langs kanten met een kwast aanbrengen en direct narollen met een 10 cm 

nylonroller met 18 mm poolhoogte. 

 Direct aansluitend het oppervlak zeer gelijkmatig en zo dun mogelijk  

 (max. 100 g/m²) inrollen met een 25 cm brede nylonroller met 18 mm 

poolhoogte  totdat de roller enigszins droog uitrolt. 

 Nylonrollers tijdens het aanbrengen regelmatig vervangen (na ca. 50 m
2
) in 

verband met mogelijke druppelvorming op de vloer als gevolg van een te 

verzadigde roller. Aansluitend adviseren wij ook de beugel te reinigen. 

 Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is 

 geweest. (bijv. tijdens pauzes etc.) 

 Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) opdat deze niet constant 

 verzadigd is met de Toplak. 

 Tijdens werkonderbrekingen (bijv. pauzes etc.) werkemmers met materiaal 

 afsluiten/afdekken. 

 Kwast. 

 10 cm nylonroller.  

artnr. 35364 

 25 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 34892 

Narollen Toplak t.b.v. 

antislipversie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na het inrollen in alle gevallen direct narollen met een niet verzadigde 50 of 

70 cm nylonroller met 18 mm poolhoogte. 

 Deze rollers voor de start licht bevochtigen met het materiaal. 

 Deze rollers tussentijds regelmatig (om de ca. 100 m²)  droogrollen  en 

 voldoende vaak vervangen. (bijv. bij het openen van nieuwe verpakkingen) 

 Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is  geweest 

(bijv. tijdens pauzes etc.). 

 

Let op: 

Het narollen dient met regelmaat te gebeuren, uiterlijk binnen 5 minuten na het 

aanbrengen teneinde mogelijke glansgraadverschillen te voorkomen. Het 

gebruik van rollers van andere materialen/poolhoogtes voor het narollen zal 

invloed hebben op het uiteindelijk resultaat. Hierbij valt o.a. te denken aan de 

oppervlakte structuur, glansgraad en laagdikte. 

 50 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 73665 

 70 cm nylonroller met 18 

mm poolhoogte. 

artnr. 34941 
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Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat 
geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan 
de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder 
producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van 
de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun 
geldigheid.  © Unipro bv 2014. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van Unipro. 
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Reinigen gereedschap  Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met bijv. Arturo 

Reinigingsdoekjes*. 

 

*   Zie betreffende documentatie. 

 


