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 Beschrijving Gereedschap 
Temperatuur en  
relatieve vochtigheid 
(R.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 80 %.  
• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. 
• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 

• Temperatuurmeter. 
• R.V. meter.   
• Vloertemperatuurmeter. 
• Dauwpunttabel. 

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

• Beschermingsmiddelen. 

Controle ondergrond • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. 
• Ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen. 
• Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. 
• Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel* of 

UZIN NC 182 Vul- en uitvlakmassa*. 

• Industriezuiger. 
• Straalmachine. 
• Schuurmachine. 
• Plamuurmes. 
• Vlakspaan. 

Mengen voorstrijk • Met een schroevendraaier de bodem van het bovendeel van de verpakking 
doorstoten. Daardoor loopt component B bij component A. 

• Goed uit laten lekken. 
• De deksel van het blik halen. 
• De componenten mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de 

verpakking komt. 
• Mengen tot een homogene massa. 
• 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. 

• Schone emmer. 
 
 

Aanbrengen voorstrijk • Het mengsel met een kwast of vachtroller gelijkmatig in een gesloten laag op 
de ondergrond aanbrengen. 

• Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is. 

• Kwast. 
• 10 of 25 cm 

lamsvachtroller. 

Overlaging • Bij het aanbrengen van de epoxy troffelvloer het “nat in nat” principe 
hanteren. De Arturo EP6850 Hechtlaag plint dus niet geheel op laten drogen. 

 

Reinigen gereedschap • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigings-
 doekjes*. 

 

 
*    Zie betreffende documentatie. 

 


