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Één component, waterverdunbare vloerverf. 

Toepassing 
• Voor binnen en buiten 
• Binnen: beton, cement, hout, spaanplaat, 

vezelplaat, multiplex, enz. 
• Niet sterk elastische vloerverven 
• Buiten: zuigende betonnen- en cementvloeren of 

goed hechtende coatings 
 
Eigenschappen 
• Waterverdunbare één component vloerverf 
• Enorm slijtvast 
• Bestand tegen verdunde zuren, strooizout en 

motorolie 
• Weersbestendig 
• Door hoge elasticiteit, ook bij lage temperaturen, 

wordt een scheuroverbruggende werking bereikt 
• Makkelijk reinigbaar met gebruikelijke, 

oplosmiddelvrije huishoudelijke 
reinigingsmiddelen 

• Eenvoudig verwerkbaar en goede vloeiing 
• Milieuvriendelijk 
• Voor garagevloeren is Vistapox 4000 te gebruiken 

(zie technisch merkblad) 
 
Product: 
Bindmiddelbasis:  Methacryl 
 
Verdunning: Leidingwater 
 
Kleuren:  Meeste RAL en NCS kleuren, 

andere kleuren op aanvraag   
 
Verpakking:  1 ltr, 2,5 ltr en 10 ltr 
 
Verbruik:    Gladde ondergrond: ca. 6-8 m2/ltr 
 Ruwe ondergrond: ca. 4-5 m2/ltr 
 Afhankelijk van de ondergrond en 
 applicatiemethode 
 
Glansgraad:  Zijdeglanzend 
 
Dichtheid:  Ca. 1,33 g/cm3 

 
Opslag:   Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd 
 

 
 
Applicatie 
Met kwast, rol of spuit. 
Vachtroller: 12 mm poolhoogte. 
 
Airless: 
Tip: 0,021 Inch 
Druk: 180-200 bar 
Filter: Wit 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met 
water. 
 
Temperatuur 
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en  
objecttemperatuur en een maximum RV van 80%. 
 
Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Stofdroog: Na ca. 30 minuten 
Overschilderbaar: Na ca. 5 uur 
Op grotere oppervlakken: Na 1 dag 
Regenvast: Na ca. 6 uur 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet droog, schoon, vast, dragend, 
olie-, vet- en wasvrij zijn.  
 
Cement gebonden ondergronden als beton- en 
cementdekvloer 
Moet minimaal 28 dagen oud zijn. 
Minimale druksterkte; 25 N/mm². 
Minimale treksterkte; 1,5 N/mm². 
Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm 
onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-
slikhuid en vormveranderingen zijn. 
De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten 
en dient een goede zuiging te hebben. 
Een verdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf 
aanbrengen, 20% verdunnen. 
Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de 
volgende dag, een onverdunde laag Südwest 
Methacryl Vloerverf aanbrengen. Na droging van 
minimaal 5 uur, maar het best de volgende dag, een 
tweede onverdunde laag Südwest Methacryl 
Vloerverf aanbrengen. Drogen en laten uitharden. 
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Bestaande vloercoatings 
Sterk elastische systemen zijn ongeschikt als 
onderlaag. 
Coating moet een goede aanhechting op de 
ondergrond hebben minimale treksterkte; 1,5 
N/mm². 
Grondig reinigen met Vista Viamond 704 en 
naspoelen met schoon water. 
Kale delen voorbehandelen met een verdunde laag 
Südwest Methacryl Vloerverf, 10% verdunnen. 
Na droging, afhankelijk van de kleur 1 of 2 lagen 
onverdunde Südwest Methacryl Vloerverf 
aanbrengen. 
Drogen en laten uitharden. 
 
Hout en houten plaatwerk  
Een onverdunde laag Vista Boscalit Aqua 
Isoleergrond wit aanbrengen 
Deze laag niet schuren. 
Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de 
volgende dag, een onverdunde laag Südwest 
Methacryl Vloerverf aanbrengen.  
Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de 
volgende dag, een onverdunde laag Südwest 
Methacryl Vloerverf aanbrengen.  
Drogen en laten uitharden. 
 
Geglazuurde tegels 
Grondig ontvetten van de voegen, verwijder alle 
zeepresten. 
Extra aandacht voor eventuele siliconenkit en/of 
siliconenbesmetting 
Een laag Vistapox Hechtprimer AEH aanbrengen. 
Deze laag 10% verdund met water. 
Na droging van min. 16 en maximaal 36 uur een 
onverdunde laag Südwest Methacryl Vloerverf 
aanbrengen. 
Na droging van minimaal 5 uur, maar het best de 
volgende dag, een onverdunde laag Südwest 
Methacryl Vloerverf aanbrengen.  
Drogen en laten uitharden. 
 
Ondergronden met capillair opstijgende vochtigheid 
meerdere malen met Südwest Wikulac FH20 
impregneren totdat een totale verzadiging van het 
oppervlak is bereikt. Hierna dient binnen 24 uur de 
Südwest Methacryl vloerverf te worden aangebracht. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
Bij donkere en/of felle kleuren zijn krassen beter 
zichtbaar. Het slijtstof heeft de kleur van de coating.  
Dit kan als niet wenselijk worden ervaren bij felle 
kleuren. Een extra beschermlaag met Vista Rapid 
Vernis of Vista Aqua 2K PU Clear is hier raadzaam.  
Schurende en repeterende mechanische belasting 
leidt tot slijtage.  
Niet geschikt voor belasting met harde 
bureaustoelwieltjes. 
Inloopmatten verlengen de levensduur van de 
coating. 
Zoals ook regelmatig reinigen. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsinformatieblad. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
5-9-2022. 

http://www.veiligmetverf.nl/

