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Producteigenschappen 
 
Zijdematte, gepigmenteerde, 2-
componenten sealer op waterbasis 
met extreem goede UV- en chemicali-
enbestendigheid. 
 
PUR Aqua Color Top 2K M Plus is ook 
heel goed bestand tegen warme tot 
zeer warme autobanden. 
 

Toepassing  
 
Als zijdematte antislip sealer in kleur 
voor alle epoxy en polyurethaan coa-
tings. Voor geringe tot matige belas-
ting. 
 

Ondergrond 
 
De reeds met een coatingsysteem 
bewerkte vloer moet ontdaan zijn van 
stoffen welke de hechting nadelig 
kunnen beïnvloeden. 
 
Het oppervlak moet schoon en draag-
krachtig zijn. De sealer moet binnen 48 
uur op de voorgaande kunststofvloer 
worden aangebracht. Indien dit niet 
mogelijk is, moet het oppervlak vooraf 
zeer goed geschuurd worden en ver-
volgens stofvrij maken. 
 

Mengen 
 
De verharder (comp. B) wordt volledig 
aan de basiscomponent (comp. A) 
toegevoegd. Vervolgens deze massa 
zeer goed vermengen en overgieten in 
een andere, schone emmer of verpak-
king en vervolgens opnieuw mengen. 
 
 

Mengverhouding 
 
85 : 15 gewichtsdelen 
 

Verwerkingstijd 
 
Bij 20ºC en 60% relatieve luchtvochtig-
heid circa 45 minuten. 
 
Hogere temperaturen verkorten, lagere 
temperaturen verlengen de potlife. 
 

Verwerkingstips 
 
De materiaal-, omgeving- en onder-
grondtemperatuur moet tenminste 
10ºC en maximaal 25ºC bedragen. De 
relatieve luchtvochtigheid mag niet 
meer dan 80% bedragen. 

De ondergrondtemperatuur moet ten-
minste 3ºC boven de dauwpunttempe-
ratuur liggen.  
 
Het materiaal moet voor verwerking tot 
een homogene massa vermengd zijn. 
Er absoluut voor zorgen dat met een 
bewerking niet meerdere lagen en/of 
overlappingen worden gecreëerd.  
 
Meer lagen en overlappingen uitsluiten. 
Het verdient de aanbeveling, afhanke-
lijk van de grootte van de oppervlakte, 
met tenminste 2 of meerdere personen 
het materiaal kruislings aan te brengen 
om er voor te zorgen dat er een een-
duidige oppervlakte-uitstraling ontstaat. 
Een of meerdere personen brengen 
het materiaal met de 25 cm epoxyroller 
in een richting aan. Een tweede per-

Technisch Merkblad 
Artikelnummer 3654-3657 

PUR Aqua Color Top 2K 
M Plus 
Zijdematte, gepigmenteerde  topsealer voor binnen  
op waterbasis, antislipklasse R11. 
Getest conform AgBB-testcriteria voor VOS-emissie bij binnen-
toepassing. 
Voldoet aan de regelgeving VOS-gehalte 2010. 

Technische gegevens  

 Mengsel Comp. A Comp. B 
Hoedanigheid: troebel kleurloos troebel 
Voluminieke massa (20ºC) 1,12 gr/cm

3
 1,11 gr/cm

3
 1,15 gr/cm

 

Viscositeit (25ºC): 1110 mPas 300 mPas 5000 mPas 
Vaste stofgehalte: 48% 
Slijtvastheid conform  
Taber:  0,05 gr met CS rol 17 en 1000 omwentelingen: 
 10 N  
Glansgraad bij 85º: 8 eenheden  
Antislipklasse: R 11 
 
Kleuren: 

3654 steengrijs 
3655 lichtgrijs 
3656 zilvergrijs 
3657 speciale kleuren (alleen in 10 kg verpakking) 

  
Opmerking:   
Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 
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soon rolt de sealer direct kruislings  
met een 50 cm epoxyroller en verdeelt 
het materiaal in banen. De verdelings-
rol moet vooraf verzadigd zijn met het 
materiaal, door deze hierin te dompe-
len.  
 
Belangrijk is, dat er altijd nat-in-nat 
wordt gewerkt en dat het materiaal 
gelijkmatig, zonder enige vorm van 
plasvorming of te dikke lagen, wordt 
aangebracht. 
 

Droogtijd 
 
Bij 20ºC na circa 8 uur beloopbaar, na 
1 dag zeer licht te belasten. De volle-
dig mechanische en chemische be-
lastbaarheid wordt bij 20ºC na 7 dagen 
bereikt. Lagere temperaturen verlen-
gen de droogtijd. 
 

Verwerking 
 
Verwerking met een roller: PUR Aqua 
Color Top 2K M Plus met een daar-
voor geschikte 25 cm epoxyroller 
(art.nr. 5049) gelijkmatig aanbrengen. 
Om aanzetten te voorkomen moet de 
natte laag direct met een 50 cm epoxy-
roller (art.nr. 5040) welke nat is met 
materiaal in banen worden nagerold. 
De rollers moeten uiterlijk na 30 minu-
ten worden vervangen door nieuwe. 
Aangebroken verpakking moet ver-
werkt worden. 
 
Kleurstelling: De sealer moet dezelfde 
kleur hebben als de kunststoflaag 
waar de sealer op wordt aangebracht. 
Bij ondergronden met verschillende 
kleuren kan een tweede laag nodig zijn 
om een goede dekking te krijgen. 
Bij zeer sterk wisselende kleuren en 
zogenaamde felle kleuren (zoals in-
tensief geel of rood) kan zelfs een 
derde laag noodzakelijk zijn. 
 
Zwaarder belast: Indien de ondergrond 
zwaarder belast wordt, moet PUR 
Aqua Color Top 2K M met de kleurloze  
PUR Aqua Top 2K M Plus nabehan-
deld worden. 
 
Bij de PUR Aqua Color Top 2K M Plus 
gaat het om een antislipsealer voor 
werkvloeren. Het product is niet ge-
schikt voor vloeren waar hoge eisen 
aan de optische uitstraling worden 
gesteld. 
 
Te lang gebruik maken van dezelfde 
roller leidt tot verschil in glansgraad 
van het oppervlak en/of zichtbare 
rollersporen. 
 
 
 
 

Opmerking 
 
Alle eerder genoemde waardes en 
verbruiken zijn onder laboratoriumcon-
dities (20°C) verkregen. Op locatie zijn 
afwijkingen mogelijk.  
 
Schurende en schuivende belasting 
leiden tot slijtage van het oppervlak.  
 
Te berijden met transportmiddelen met 
rubberbanden. 
 
Niet geschikt voor rollend verkeer met 
banden c.q. wielen van metaal of  
polyamide.  
 
Ongelijkmatige laagdiktes, tocht, venti-
latie en grote temperatuursverschillen 
aan het oppervlak kunnen leiden tot 
optische verschillen en verschil in 
glans.  
 
Bij ondeskundige verwerking kunnen 
rollenbanen zichtbaar worden. 
 
Op aaneengesloten oppervlakken c.q. 
vloeren mag alleen materiaal met 
hetzelfde chargenummer verwerkt 
worden. 
 
Speciale kleuren kunnen onder be-
paalde omstandigheden iets meer 
oplosmiddel bevatten. 
 
Verdere gegevens over de verwerking 
en onderhoud van de producten vindt 
u in onze meest actuele technische 
informatiebladen en systeemaanbeve-
lingen. 
 

Gereedschap en reiniging 
 
Mixer, 25 cm epoxy-roller (art.nr. 
5049), 50 cm epoxy-roller (art.nr. 
5040), boormachine, mengspiraal 
voorzien van kunststofcoating of pa-
tentmixer – groot – (art.nr. 474701), 
handschoenen.  
 
Gereedschap en vervuilingen indien 
nog nat met water verwijderen c.q. 
reinigen. Na verharding is het materi-
aal alleen nog mechanisch te verwijde-
ren. 
 

Verpakking, verbruik en opslag 
 
Verpakking  
Gecoate blikken bussen 2,5 en 10 kilo. 
Speciale kleuren alleen in 10 kilo ver-
pakking 
 
Verbruik  
Per laag: 0,13 kg/m

2
. 

 
 
 
 

Opslag   
In de originele, gesloten verpakking,  
niet vermengd, vorstvrij, droog  opge-
slagen 6 maanden.  
 

Veiligheid, ecologie en afval 
 
Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 
 
Productcode: PU 10 
 

Chem VOS verf V (2005/42/EG) 
 
Groep (A): i  
Trap 2 (2010) max. < 140 gr/ltr 
Trap 1 (2007) max.< 140 gr/ltr 
Dit product bevat max. 30 gr/ltr 
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EN 13813 SR – Bfi – B 1,5 

PUR  Aqua Color Top 2K M Plus 
 

Kunststofvloeren 
 voor binnentoepassing 

(Opbouw conform technisch merkblad) 
Brandgedrag NPD

)
 

Corrosieve substanties 
die vrijkomen 

SR 

Waterdoorlaatbaarheid NPD
1) 

Slijtvastheid NPD
 

Hechttreksterkte > B 1,5 

Slagvastheid NPD 
Geluidsisolering NPD

 

Geluidsabsorptie  NPD 

Warmte-isolatie NPD 

Chemische resistentie NPD 

 
1) NPD: niet bepaald 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken samenge-
steld. Daar de toepassing en verwer-
king buiten onze invloed liggen, kun-
nen aan dit technisch merkblad geen 
rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan. Wij leveren nl. uitsluitend vol-
gens deze voorwaarden. 


