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 Beschrijving Gereedschap 
Temperatuur en  
Relatieve 
luchtvochtigheid 
(R.L.V.) 

• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 25 °C.  
• De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze 

bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen om condensvorming te 
voorkomen. 

• Maximale temperatuur in de werkruimte: 25 °C. 
• R.L.V.: minimaal 45% en maximaal 75%. 
 
Let op: 
Afwijken van deze verwerkingscondities- en richtlijnen, alsmede blootstelling 
van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen, 
kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad als de uiteindelijke 
structuur van het materiaal na doorharding. 

• Wolff Thermo-Hygrometer 
LVT 15 
Art. 71055 

• Positector meter 
Art. 69392 

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

• Beschermingsmiddelen. 
Art. 54533 

Voorbereiding  
ondergrond 

• De Arturo ondergrond moet uitgehard en beloopbaar zijn. 
• Licht aanschuren van de ondergrond bevordert de hechting. 
• Ongerechtigheden verwijderen middels licht schuren van het oppervlak met 

schuurnet als voorkeur korrelgrootte 180. De Arturo PU2030 gietvloer als 
ondergrond met een scotch brite pad. 

• Aansluitend zeer goed stofvrij maken. 

• Wolff Starvac NL 
Industriezuiger 
Art. 63106 

• Schuurmachine bv. Wolff 
Samba 230 V 
Art. 56364 

• Schuurnet  
korrelgrootte 180 
Art. 13549 

Voorbereiden 
materiaal/gereedschap 

• Nieuwe, droge en schone rollers gebruiken. 
• Werk voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal vanuit een 

(lak)emmer met een afrolrek. 
 
Let op: 

Gebruik voor een project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer. 
Restanten uit werkemmers niet bewaren. 

• Voor de applicatie van de toplak antislip, zie pagina 3. 

• Werkemmer 10 L 
rechthoekig wit 
Art. 116374 

• Afrolrek bv. verfrooster 
kunststof 26 x 28 cm 
Art. 68818 
 

Mengen Toplak • Component B toevoegen aan Component A en goed machinaal mengen 
(minimaal 2 minuten). Let op: na het toevoegen van de B component 
moet er direct gemengd worden. 

• In een schone (lak)emmer overgieten waarbij de toplak gezeefd wordt met de 
bijgeleverde zeef.  

• Bij hoge omgevingstemperaturen (vanaf ±23 graden) en een lage relatieve 
luchtvochtigheid (onder de ±50%) 5% water toevoegen.  

• De toplak vervolgens nogmaals mengen. 
• De toplak moet vervolgens 10 minuten na het mengen blijven staan voordat 

er begonnen kan worden met het aanbrengen. Dit in verband met de rijping 
van het product. 

• Boormachine met 
mengarm, type WK70, 
verbinding SW8 
Art. 39365 

• Werkemmer 10 L 
rechthoekig wit 
Art. 116374 
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Aanbrengen Toplak  
 

• Arturo PU7320 Toplak moet in 2 lagen worden aangebracht. 
Let op: Bij de Arturo PU2030 Gietvloer als eerste laag de Arturo PU7750 
Toplak aanbrengen. 

• De 10 en 25 cm nylonrollers en kwasten de tijd geven om voldoende 
materiaal op te nemen (liefst onderdompelen) alvorens te starten met 
lakken in de (lak)emmer met een afrolrek. 

• Langs kanten, wanden en andere obstakels de lak met een kwast 
aanbrengen en narollen met 10 cm nylonroller (14 mm poolhoogte). Niet 
meer dan enkele meters vooruitwerken in verband met indroging.  

• Aansluitend de lak zeer gelijkmatig, kruislings opbrengen met een 25 cm 
nylonroller (14 mm poolhoogte) en zeer gelijkmatig verdelen door middel 
van minimaal twee keer in dezelfde rolrichting het materiaal verdelen. 
Verbruik ca. 90 tot 110 g/m². 
 

• Kwast, 4 cm 
Art. 66435 

• Nylonroller, 10 cm/14 mm 
poolhoogte. 
Art. 66404 

• Nylonroller, 25 cm/14 mm 
poolhoogte. 
Art. 66395 

• Schuurnet minimaal 120 
Art. 12668 

• Beugel voor roller 10 cm 
Art. 34877 

• Beugel voor roller 25 cm 
Art. 34872 

• Werkemmer 10 L 
rechthoekig wit 
Art. 116374 

• Afrolrek bv. verfrooster 
kunststof 26 x 28 cm 
Art. 68818 

Narollen Toplak • Binnen max. 10 minuten na het aanbrengen van de toplak dient er te worden 
begonnen met het narollen met een nylonroller 50 cm (14 mm). 

• De 50 cm nylonrollers zeer licht bevochtigen. Voorkom dat gewerkt wordt 
met te droge rollers en kwasten. 

• Het narollen dient dwars op de gelijkmatig verdeelde coating te worden 
uitgevoerd(van wand tot wand), waarbij er door de natte lak wordt gelopen 
met noppenschoenen. 

• Voor een optimaal resultaat moet het narollen in één arbeidsgang gedaan 
worden (Indien er toch gestopt wordt zal een matte lijn na uitharding 
zichtbaar zijn). 

• Ruimten waar men niet binnen 10 minuten na het aanbrengen van de toplak 
kan beginnen met narollen, dienen met meerdere personen te worden 
aangebracht, in verband met het mogelijk ontstaan van onder andere 
drooglijnen. 

• Nylonroller, 50 cm/14 mm 
poolhoogte. 
Art. 66397 

• Verstelbare beugel 50 – 
70 cm 
Art. 66496 

• Noppenschoenen.  
     Art. 83640 

 

Aanbrengen Toplak  
2e laag 

• De tweede laag na 16 uur, maar voor 24 uur aanbrengen op dezelfde manier 
als de eerste laag. Schuren is dan niet noodzakelijk. 

 

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

•  De Arturo PU7320 Toplak is beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur. 
Hogere R.L.V. en/of lagere temperaturen kunnen de doorharding vertragen. 

• Voorkom condensvorming in de ruimte. Zie productblad onder het kopje 
‘Belangrijk’ een toelichting. 
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Toplak antislipversie Mengen Toplak antislipkorrel 
• Na het mengen van de A en B component van de toplak de meegeleverde 

antislipkorrel toevoegen aan de opgeroerde toplak en zeer goed mengen  
met  een mengarm die ook onderin de rand van de emmer komt (per 
verpakking van 6 kg worden de antislipkorrels erbij geleverd) 
Voor verdere instructies wat betreft het mengen van de toplak,                   
zie ‘Mengen Toplak’.(pagina 1) 
Aanbrengen Toplak antislipkorrel 

• Arturo PU7320 Toplak t.b.v. antislipversie altijd in 2 lagen aanbrengen. In de 
eerste laag de antislipkorrels toevoegen. De tweede laag Arturo PU7320 
puur opbrengen zonder antislipkorrels. 
Voor verdere instructies wat betreft het aanbrengen van de toplak,              
zie ‘Aanbrengen Toplak’.(pagina 2) 
Aanbrengen Toplak antislipkorrel 2e laag 

• De tweede laag na 16 uur, maar voor 24 uur aanbrengen op dezelfde 
manier als de eerste laag, maar zonder antislipkorrel. Schuren is dan niet 
noodzakelijk. 

• Boormachine met 
mengarm, type WK70, 
verbinding SW8 
Art. 39365 

• Werkemmer 10 L 
rechthoekig wit 

 Art. 116374 

Gereedschappen • Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv  

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

• Blackbox / 
reinigingsdoekjes  
Art. 34978 

*    Zie betreffende documentatie. 

 


