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Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
kwaliteits vloerreinigings- en 
onderhoudsproducten en 
reinigingssystemen. 
 
 
 

Productinformatie 
 

PU-Protector Color 
 
  
 
1. Productomschrijving 
 
Gekleurde twee componenten coating op basis van PU voor een langdurige bescherming 
van elastische vloeren en het herstellen van de kleurlaag, deze dient daarna te worden 
afgelakt met een gewenste transparante slijtlaag. 
 
1. Is een geweldige alifatische PU kleurlaag met hoge elasticiteit en goede hechting  
2. Hoog vaste stoffen gehalte. 

 3.   Oplosmiddelvrije samenstelling. 
    
Deze hoogwaardige PU color, geeft een mooie egale dekking. 
 
2. Toepassingsgebied 
 
PVC vloeren, linoleum en rubber vloeren, glad of met een lichte structuur of generfde 
oppervlakken, evenals vloeren welke af-fabriek met een PU-laag zijn afgewerkt, 
afgestemd met en aanbevolen door de vloerenlegger.Niet geschikt voor geleidende  en 
anti-statische vloeren. De geschiktheid voor veiligheidsvloeren, oppervlakken met sterke 
structuren en noppenvloeren kan vooraf specifiek per object worden vastgesteld. Speciaal 
onderhoudsvoorschrift per vloer opvolgen.  
 
3. Gebruik 
 
De vloer dient vooraf en met gebruik van een PU saneringspad zorgvuldig gereinigd te 
worden. De vloer moet schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, olie en resten van was en 
onderhoudsmiddel. Bij vloerkwaliteiten met verwijderbare af-fabriek beschermlaag moet 
deze volledig zijn verwijderd en /of  voor elke ondergrond dient de juiste primer te worden 
toegepast. Wanneer de PU Color wordt gebruikt als kleurstof in een andere chemische 
oplossing (daarvoor bestemd) zal dit in een range van ca. 1 – 20% van het totaal van het 
gewicht van andere chemie vermengbaar zijn. 
 
Verpakking van coating en verharder goed schudden. Verharder in de verpakking met de 
coating doen en de beide componenten direct door grondig schuddden zorgvuldig 
mengen.  Wanneer u delen van de verpakking mengt, de coating en de verharder mengen 
in de verhouding 10:1, waarbij de verharder aan de coating dient te worden toegevoegd. 
Ruimte-, vloer- en verwerkingstemperatuur 15-25°C. 
 
Kleuren van elastische vloeren: PU-Protector Color met een droge lakrol  „Aquatop“  
(10 mm) op de vloer aanbrengen. De coating daarbij in banen van max. 1 m met de roller 
gelijkmatig uitrollen. Na voldoende droogtijd (min. 2 uur, maar wel op dezelfde dag) 
opnieuw een laag aanbrengen.  Na voldoende droging van de PU-Protector Color (min. 2 
uur, maar wel op dezelfde dag) moet een transparante laag PU Protector conform  en 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing of de produktinformatie aangebracht worden. Na 
droging van de laatste coatinglaag (min. 12 uur) mag de vloer voorzichtig in gebruik 
worden genomen.  Na ca. 3 tot 7 dagen zijn de aangebrachte lagen volledig uitgehard. 
Verbruik ca. 50 g/m² per opdracht.  
 

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 
info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 

 
Polymeren 



 

	
PI-03.09 PU Protector Color Pagina 2 van 3 

Deze voorbehandeling is geschikt voor vloerkwaliteiten met een gladde of geringe 
structuur. Neemt u bij vloeren met meer structuur eerst contact met ons op voor advies. 
 
 
Gebruiks- Het gemengde product van PU-Protector Color en de verharder kan bij de 
aanwijzing: voorgeschreven verwerkingstemperatuur ca. 4 uur geopend bewaard 
 worden.  Meng slechts zoveel product dat binnen deze tijdsduur verwerkt 

kan worden. Bij hogere temperaturen van PU-Protector en verharder wordt 
deze verwerkingstijd aanzienlijk korter, bij koude mengcomponenten kan 
het mengen niet zorgvuldig genoeg bewerkstelligd worden. Verpakking met 
gemend product niet dicht afsluiten, aangezien bij de reactie van de 
Protector en de verharder  gassen ontstaan.   

 
Let op! Tijdens het aanbrengen en de droging voor voldoende frisse lucht 

zorgen, echter tochtwind en sterke zonnestraling vermijden  en de 
vloer beschermen tegen stof. Vloerverwarming vooraf tijdig uitzetten. 
Geforceerde droging in het eerste uur zal streepvorming bevorderen. 

 
Verbruik: 50 g/m² gemengd product per opdracht. 
 
Let op: Gekleurde producten (bijv. haarverf, gekleurde desinfectiemiddelen) 

evenals weekmakers (bijv. uit rubber) leiden tot onherstelbare verkleuring 
van de coating. Om de bestendigheid tegen hand- en 
instrumentendesinfectiemiddelen te waarborgen, raden wij aan de te 
gebruiken desinfectiemiddelen vooraf te testen op bestendigheid van de 
coating. Bij twijfel adviseren wij u contact met ons op te nemen.  

 
 PU Color coating kan door mechanische invloeden in het 

toepassingsgebied beschadigen.  Dit leidt tot krassen en in uitzonderlijke 
gevallen tot versnelde slijtage. Slijtage kan gedeeltelijk of volledig 
gesaneerd worden om deze PU Color coating te herstellen.   

 Natuurlijke verkleuringen zijn mogelijk en  hebben geen invloed op de 
kwaliteit van de coating. 

 
 
4. Technische informatie 
 
pH-Waarde(coating):  ca. 8,5 (concentraat) 
Inhoudsstoffen: Polymeer, oplosmiddel, toevoegingen, kleurpigmenten 
pH-Waarde (verharder):  n.a. 
Inhoudsstoffen: Polyisocyanaat, oplosmiddel 
 
Giscode: W3/DD+ (Productcode voor oppervlaktebehandelingsmiddel) 
Houdbaarheid: 9 maanden 
 
VOC-gehalte:  Gemeten grenswaarde 2004/42/EG voor het product (Kat. A/j) 140 g/l 

(2007/2010). Het gebruiksklare product bevat  max. 70 g/l VOC. 
 
 
De waarde van de verharder ligt beneden de verordening voor gevaarlijke stoffen en 
wordt gekenmerkt met het gevarensymbool "Xi" en de waarschuwing "Overgevoeligheid 
mogelijk bij contact met de huid." Aanraken van de verharder en het gemengde product 
met de huid vermijden. Geschikte handschoenen dragen.   
 
PU-Protector Color in afgesloten orginele verpakking droog en bij een Temperatuur 
tussen de  5°C en 30°C opslaan. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verharder mag niet 
in contact met vocht komen.  Aangebroken verpakking direct na gebruik opnieuw afsluiten 
en zo snel mogelijk opmaken.   
 
De ideale verwerkingstemperatuur is ca 18 graden Celsius met een relatieve 
luchtvochtigheid van 55%. 
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5. Verpakkingseenheden 
 
5,5 l - (5 l PU-Protector + 0,5 l verharder) 
 
Artikelcode 20-1095 + RAL kleurnummer 
 
Deze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste 
technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven 
verwerkingsvoorschriften en aanwijzigen voor het materiaal, welke voor dit product 
bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats 
buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet 
van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de 
beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet 
bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor 
hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, 
richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden 
opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen 
voorgaande versies haar geldigheid.  


