
 

Technische gegevens product, verbruik en 

toepassingen 

Technische omschrijving 

Grand Protection 2K-PU is een speciale 2 componenten lak voor een langdurige 

bescherming van elastische, minerale betonlook vloeren. Grand Protection 2K-PU heeft een 

uitstekend verloop en is veilig in het gebruik bij aanbrengen. Daarnaast is “Private label” een 

sterke coatinglaag met een zeer goede hechting, sterke elasticiteit en is bestendig tegen 

diverse chemicalie ̈n, bijv. desinfecteermiddelen e.d.  

Verbruik 

Het verbruik van Grand Protection 2K-PU per laagdikte is ongeveer:  

- 1 l = 10 m2  

Verpakkingen 

Grand Protection 2K-PU is verkrijgbaar in: 

- 1l  

Voordelen 

- Vermindert aanhechting van vuil  

- Eenvoudig in onderhoud  

- Langdurige bescherming  

- Antislip  

- Uitstekende hechting en elasticiteit  

- Chemicaliën bestendig (bijvoorbeeld tegen desinfecterende middelen)  

Opslag 

De houdbaarheid van de Coating van Grand Protection 2K-PU is 12 maanden en de 

houdbaarheid van de Verharder is 9 maanden, mits bewaard in originele en ongeopende 

verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Buiten 

bereik van kinderen bewaren en niet blootstellen aan het milieu.  

 

 



Veiligheidsvoorschriften 

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische 

producten, kunnen gebruikers de meest recente veiligheidsbladen raadplegen welke 

fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.  

Voorzorgsmaatregelen 

Grand Protection 2K-PU in afgesloten en een goed geventileerde ruimte bewaren. Buiten 

bereik van kinderen houden. Aangebroken verpakkingen direct na gebruik afsluiten en zo 

snel mogelijk op maken. Maak gebruik van rubberhandschoenen en veiligheidsbril. Lees het 

etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.  

 

 

Note/Discclaimer 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van 

technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze 

producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en 

materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen 

waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt 

echter buiten onze controle en is daardoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient 

daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. 

De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet binden en kan niet op ons verhaald 

worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen 

en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijden 

worden nageleefd.  

 

Gebruik  

Grand Protection 2K-PU is geschikt voor de afwerking:  

- L 

- M 

- S 

Het is ook geschikt voor badkamers en keukenbladen en meubels welke gebruikt worden 

voor interieur. De lak is zeer emissiearm (EMICODE: EC1 R) en alleen te gebruiken door de 

professionele verwerker. Grand Protection 2K-PU vermindert de aanhechting van vuil en 

vereenvoudigt hierdoor het onderhoud. Volg altijd het onderhoudsadvies van de 

betreffende vloer.  

 


