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 Beschrijving Gereedschap 
Temperatuur en  
relatieve vochtigheid 
(R.L.V.) 

• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. 
• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter 

voorkoming van condensvorming. 
• R.V.: maximaal 75%. 
• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. 
• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
• Materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren. 
• Voorkom tocht en luchtstroming over de aan te brengen vloer. 
• Voorkom condensvorming. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en 

temperatuur in de ruimte en plaats zo nodig op de ruimte afgestemde 
luchtontvochtigers. Pas op: het veroorzaken van te veel/sterke 
luchtstromingen (tocht) kan leiden tot oppervlaktestoringen. 

• Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een 
temperatuurschok wat het eindresultaat nadelig beïnvloedt. 

• Wolff Thermo-Hygrometer 
LVT 15 
Art. 71055 

• Positector meter 
Art. 69392 

Voorzorgsmaatregelen • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo 
product veilig te verwerken. 

• Beschermingsmiddelen. 
Art. 54533 

Voorbereiding 
ondergrond 

• Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken. 
• Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen. 
• Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. 
• Uzin Utz Nederland adviseert de elektrisch geleidende voorstrijk aan te 

brengen op een met Arturo EP6200 Schraplaag voorbehandelde ondergrond 
(dit teneinde de ondergrond voldoende vlak te maken en ter voorkoming van 
het wegslaan van de Arturo EP6400 in de ondergrond). Waar nodig wordt de 
ondergrond eerst voorgestreken met Arturo EP6500 Primer. 

• De Arturo EP6200 Schraplaag dient altijd goed geschuurd te worden 
(volledig “mat” schuren) alvorens de Arturo EP6400 aan te brengen. 

• Wolff Starvac NL 
Industriezuiger 
Art. 63106 

• Schuurmachine bv. Wolff 
Samba 230 V 
Art. 56364 

• Plamuurmes 10 cm 
Art. 37382 

 

Koperband plakken • Op de schraplaag moeten de zelfklevende koperstrippen zijn geplakt voor 
het afvoeren van de elektrostatische lading. 

• De koperstrippen aanbrengen als rasters van maximaal 40 m², verbonden 
met een ringleiding die 10 cm uit de buitenrand van de vloer ligt. Het 
minimale aantal aardpunten per ruimte is 2. 

• Aanwrijfrolletje. 
 
 

Mengen Primer  
 
 
 
 
 
 
 

• Component A oproeren. 
• Component B bij component A gieten. 
• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. 
• Mengen tot de massa homogeen is. 
• Mengtijd: minimaal 2 minuten. 
• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt ver-

werkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals  mengen. 

• Boormachine met 
Mengarm 
Art. 66938 

• 25 liter emmer. 
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 Beschrijving Gereedschap 

Aanbrengen Primer • Langs de kanten aanbrengen met een kwast en narollen met een 10 cm 
nylonroller. 

• Direct aansluitend het oppervlak zo dun mogelijk inrollen met een 25 cm  
nylonroller. 

• Het materiaal goed verdelen zodat de ondergrond volledig is bevochtigd.  
• Voorkom plasvorming. 
• Rol de vloerenroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met 

een voorstrijk. 

• 10 cm nylonroller met 
poolhoogte 14 mm. 
Art. 66404 

• 25 cm nylonroller met 
poolhoogte 14 mm. 
Art. 66395 

• Beugel voor roller 10 cm. 
Art. 34877 

• Beugel voor roller 25 cm. 
Art. 34872 

• Telescoopsteel 
Art. 34924 

Doorhardingstijd bij 
20°C en 65% R.L.V. 

• Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP6400 Primer na ca. 8 uur. 
• Lage temperaturen vertragen de doorharding. 
• Zorg voor voldoende ventilatie en temperatuur in de ruimte en plaats zo 

nodig op de ruimte afgestemde luchtontvochtigers. 

 

Doormeten Primer, 
elektrisch geleidend 

• Na voldoende doorharding dient de Arturo EP6400 Primer te worden 
doorgemeten. Als de primer voldoet aan de gestelde norm, de Arturo 
EP2480 Gietvloer of Arturo EP2490 Gietvloer aanbrengen. 

 

Reinigen gereedschap • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water of Arturo 
Reinigingsdoekjes*. 

• Blackbox / 
reinigingsdoekjes  

   Art. 34978 

*   Zie betreffende documentatie. 


