
Gietvloer verwerking:

 Component A goed mengen met Component B, minimaal 3 a 5 minuten.
 Het gehele blik verdelen over de geplande oppervlakte

volgens verbruiks-opgave.
 Met trekker verdelen op juiste ingestelde dikte. Of getande spaan.
 Geen gedeeltes / restanten uit het blik verwerken i.v.m.versnelde uitharding in

het blik.
 Blik niet laten uitlekken, op zijn kop op de vloer.

Breng de PU Gietvloer aan

Voor dat u begint, dient u eerst de vloer te verdelen in vlakken van ongeveer 1 m2.
U kunt dit eenvoudig doen met water vaste stift.
Dit maakt het eenvoudig om het verbruik van de gietmassa te zien.

Na het mengen ga je direct beginnen met het aanbrengen van de gietvloer.

Begin voorzichtig, zodat u er een beetje gevoel voor krijgt. Begin bij de randen en
giet het materiaal zodanig op de vloer, dat er een strook ontstaat die u met de kam
of spaan verder kunt verdelen. Houd er bij het uitgieten rekening mee dat u de
strook niet te breed maakt, u moet er natuurlijk nog wel goed bij kunnen met uw
kam of spaan.

Verdeel het materiaal zo egaal mogelijk, terwijl je de spaan een beetje schuin houdt.
Let erop dat de laag niet te dik of te dun wordt. Hier komen de eerder op de vloer
gemaakte vakken van pas: je kunt hieraan namelijk eenvoudig zien of je de juiste
hoeveelheid materiaal voor dit aantal vierkante meters gebruikt. Is de laag te dik,
dan houd je te weinig materiaal over voor de rest van de vloer. Breng je de laag
echter te dun aan, dan blijven de spaanslagen zichtbaar omdat het materiaal niet
goed kan uitvloeien.

Gebruikt u een getande spaan of kam, dan is het verstandig om direct na het
aanbrengen van de gietvloer een ontluchtingsroller (stekelroller) over de nog
vloeibare laag te gaan. Je draagt hierbij spijkerschoenen, zodat je over de natte laag
kunt lopen. Zo kun je eventuele kleine luchtbelletjes verwijderen. Wacht hiermee
niet te lang. Het werkt namelijk niet als de vloer al aan het uitharden is.
Spijkerschoenen en een ontluchtingsroller (stekelroller) kunt u bij ons
www.polyestergigant.nl (zie hulpmaterialen) bestellen.

http://www.polyestergigant.nl


Breng de topcoating aan:

Een gietvloer droogt van zichzelf hoogglanzend op, maar de glans verdwijnt in de
maanden daarna door het gebruik van de vloer. Bij een PU Gietvloer kunt u ook een
transparante of gepigmenteerde topcoating verkrijgen (AquaDuoMatt of Aqua Duo
Colour, deze is bij ons www.polyestergigant.nl te bestellen.

Deze topcoating geeft de vloer een mooie zijdeglans en beschermt tegen krassen,
verkleuring en beschadigingen. U kunt deze topcoating dus vergelijken met de
transparante lak die als afwerking op houten vloeren wordt aangebracht. In de loop
der jaren zal ook deze toplaag slijten, maar het voordeel is dat u deze eenvoudig en
tegen relatief lage kosten kunt vervangen, zodat de gietvloer er daarna weer uitziet
als nieuw.

Om de Topcoating te kunnen aanbrengen, heeft u de volgende materialen nodig:

-Twee microvezel rollers
-Een kwast
-Een 5 liter emmer
-Een roerstaaf

Breng de eventuele PU Topcoating als volgt aan:

1. Roer het product gedurende 1 minuut mechanisch op
2. Giet het materiaal in een schone emmer, doop de roller erin en rol hem zeer
grondig af aan het afrolrek.
3. Zet het product dwars op en rol het daarna in de lengterichting uit.
4. Verdeel het product zeer grondig, zodat een gesloten laag ontstaat.
5. Na het aanbrengen rol je het product direct met de droge roller na, om voor een
gelijkmatige verdeling te zorgen. Doe dit langzaam en met heel weinig druk. Het
beste kun je onderhands rollen om te voorkomen dat je te hard drukt.

Let op: het verbruik/ gram per vierkante meter, gelijkmatig aanbrengen van de PU
Topcoat, anders ontstaat er streep- en schuimvorming na uitharding.

http://www.polyestergigant.nl
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