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Producteigenschappen 

Floormix Naturel bestaat uit vuurge-
droogde kwartszandkorrels in een 
speciale combinatie. 
 

Toepassing  

Voor het samenstellen van kunststof-
vloeren in combinatie met epoxyhar-
sen, zoals Epoxy FM 500, Epoxy 
BH 100. 
Voor o.a. kunststofvloeren in super-
markten, showrooms, garagebedrijven, 
industriehallen, magazijnen, 
balkons, galerijen enz. 
 

Kleur 

89947 naturel 
 

Verwerking 

De twee componenten hars/harder 
goed met elkaar vermengen en ver-
volgens Floormix toevoegen. 
 

Opmerkingen 

Daar we te maken hebben met na-
tuurproducten, zand in verschillende 
gradaties, is het mogelijk dat, 
afhankelijk van de zandgroeve, er 
lichte verschillen optreden. Deze ver-
schillen kunnen leiden tot verschil in 
oppervlaktestructuur, kleurverschil als 
gevolg van de wisseling van gradatie 
ondanks dat hieraan zeer grote 
zorg wordt besteed. 
Dat betekent, wil men deze verschillen 
minimaliseren, er op aaneengesloten 
vlakken met materiaal van dezelfde 
charge gewerkt moet worden en dit 
materiaal bovendien bijzonder goed 
c.q. intensief gemixt moet worden. 

Verpakkingen met verschillende char-
genummers niet op aaneengesloten 
vlakken verwerken. 
Verschil in oppervlaktestructuur als 
gevolg van gradatie c.q. korrelopbouw 
alsmede door verschil in 
verwerkingstechnieken vallen buiten 
onze verantwoordelijkheid. 

 

Mengverhouding 

Zie technisch informatieblad Epoxy BH 
100. 

 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking  

Plastic zakken 25 kilo. 
Verbruik  

Troffelvloer minimale laagdikte 6 mm 
Bindmiddel 1,50 kg/m

2
 

Floormix 10,50 kg/m
2
 

Opslag  

Droog, onbeperkt. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze   
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
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