
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen polyurethaan acrylverf.

Betonnen en houten vloeren en trappen in woon-, handels- en opslagruimten. 
Betonnen vloeren in sauna's en vochtige ruimtes. Geschikt voor vloeren die 
onderhevig zijn aan lichte mechanische en chemische belasting.

Voor het binnenschilderen van beton en houten vloeren. Ook geschikt voor het 
onderhoudsschilderen van vloeren die eerder zijn geverfd met een alkyd- of 
epoxyverf of lak.
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TIKKURILA

BETOLUX AKVA
VLOERVERF, SEMI-GLANS

Bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste 
weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant 
kunnen we de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die een effect hebben op het gebruik en de toepassing niet controleren. van 
het product. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste 
doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig zonder kennisgeving te wijzigen.



Technische gegevens 
Basisverven 

Kleuren

Glans

Dekking 

Inhoudsmaten 

Toepassing

Droogtijd (23oC en 50%
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Chemische weerstand

Gewicht % vaste stof

VOS

Opslag

A Basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Feel the Color, Deco Grey
Kan worden gekleurd in een groot aantal Tikkurila kleuren.

Semi-glans

5-7 m2/l

A Basis: 0,9l, 2,7l, 9l
C Basis: 0,9l, 2,7l, 9l

Kwast of roller.

Stofdroog na ca. 15 minuten. Overschilderbaar na ca. 1 uur. Klaar 
voor gebruik de volgende dag. Bereikt zijn uiteindelijke hardheid en 
duurzaamheid in ca. 2 weken.

Ongeveer 1.1-1.2 kg/l, ISO 2811

Goed bestand tegen vetten en bijvoorbeeld terpentine. Niet bestand 
tegen sterke oplosmiddelen zoals thinner.

35

(cat A/i) max. 140 g/l (2010).
Betolux Akva bevat max. 140 g/l.

Bescherm tegen vorst.
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Toepassing Instructies

Condities
Het betonoppervlak moet droog zijn en minstens 4 weken oud. De relatieve luchtvochtigheid van het beton moet 
lager zijn dan 97%. Tijdens het schilderen en drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf 
hoger zijn dan +10°C en de relatieve luchtvochtigheid onder de 80%.

Voorbereiding van het oppervlak
Ongeschilderde vloeren:
Betonnen vloeren: verwijder de aanslag met een slijpmachine. Verwijder het schuurstof.
Houten vloeren: verwijder alle vuil, stof, vet en olie.

Eerder geschilderde vloer:
Was met Maalipesu reinigingsmiddel verdund met water in de verhouding 1:5 en spoel zorgvuldig met water. Laat 
drogen. Verwijder de oude, losse verf. Schuur de oppervlakken grondig en verwijder het schuurstof.

Schilderen
Roer de verf goed voor gebruik.

Betonnen vloeren:
Nieuwe betonnen vloeren gronden met een enkele laag Betolux Akva 10% verdund met water. Nieuwe en eerder 
geverfde betonnen vloeren afwerken met 2-3 lagen onverdunde Betolux Akva. Gebruik een kortpolige roller of, voor 
kleinere oppervlakken, een synthetische kwast.

Houten vloeren:
Prime blanke houtoppervlakken met 1-2 lagen Multistop isolatieprimer. Voer de behandeling twee keer uit voor de 
beste isolatieresultaten. Afwerken met 2-3 lagen onverdunde Betolux Akva. Gebruik een synthetische borstel. Let 
op! De verf droogt snel, dus plan uw werk zo dat er geen zichtbare overlappingen ontstaan. Werk in de lengte langs 
de planken en behandel een paar planken tegelijk. Eventuele herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
wanneer het oppervlak is opgedroogd.

Opruwen:
Om de gladheid van het geverfde oppervlak te verminderen, voegt u een 1/3 l Liukueste antislip poeder toe aan 10 
liter onverdunde Betolux Akva. Het is voldoende om met de hand te roeren. Gebruik de opgeruwde verf voor de 
laatste twee afwerklagen.

De opgeruwde verf kan worden gebruikt voor het schilderen van het gehele vloeroppervlak of een gedeelte dat is 
afgebakend met plakband. Bij een trap kunt u bijvoorbeeld een antislipstrip aan de buitenrand van elke trede 
toevoegen.

Reinigen van gereedschap
Gereedschap reinigen met water of Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner).

Onderhoud instructies
Het geverfde oppervlak zal na ongeveer 2 weken na de oppervlaktebehandeling zijn definitieve slijtage en 
chemische weerstand bereiken. Vermijd reiniging tijdens deze periode. Reinig het oppervlak met een borstel, een 
dweil of een stofdoek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een reinigingstoestel en een neutrale (pH 
6-8) wasoplossing.
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Milieu en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze 
weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid
Draag beschermende handschoenen. Waarschuwing! Bij het verstuiven kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes 
worden gevormd. Spuitnevel of nevel niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on (BIT). Kan een allergische 
reactie veroorzaken. 
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