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PreCare® FloorRestore 1-K 
Technische Product Informatie 

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreCare® FloorRestore 1-K is een transparante, licht filmvormende 
coating, op basis van ultra fijn vernettende vaste stoffen in een  
oplosmiddel arme kunststofdispersie. PreCare® FloorRestore 1-K  
beschermt vloeren voor een periode van ca. 5 jaar (afhankelijk van 
de staat van de ondergrond). In PreCare® FloorRestore 1-K kan op 
verzoek anti-slip gemaakt worden.

Gebruiksaanwijzing:  

1. Het afschermen c.q. beschermen van omliggende niet te  
behandelen ondergronden tegen verontreiniging en bescha-
diging door het conserveringsproduct;

2. Breng PreCare® FloorRestore 1-K aan met bijvoorbeeld een  
roller/kwast/wisser of HVLP spuitinstallatie op een droge  
ondergrond in één of meerdere lagen e.e.a. afhankelijk van de 
ondergrond.

3. Ruim in overlappende horizontale en verticale banen opbren-
gen zodat de ondergrond verzadigd wordt.

4. Breng PreCare® FloorRestore 1-K zodanig aan dat er geen  
aanzetten ontstaan, werk dus nat in nat.

5. Laat het product drogen (na ca. 60 min. droog).
6. Zorg er voor dat het oppervlak na droging voor ten minste 

3-6 uur beschermd is tegen invloeden van vocht. Na 24 uur  
volledig belastbaar.

7. De optimale werking wordt na 10-14 dagen bereikt.

Materiaalverbuik: 
 
Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid 
van de ondergrond 10-20 m2 per liter, per laag.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient te alle tijden 
proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

• Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen  
 ondergronden teneinde zowel de hechting als het  
 esthetisch resultaat te beoordelen.
• De ondergrond dient geheel droog te zijn.
• Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid  
 van maximaal 80%.
• De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient  
 altijd boven het dauwpunt te zijn.
• Niet verwerken in de volle zon of op een hete  
 ondergrond (>35°C.).

Eigenschappen:   

Kleur:   Transparant/witachtig
Reuk:   Karakteristiek
pH-oplossing:  Neutraal
Oplosbaarheid:  Volledig in water oplosbaar 
Afbreekbaarheid:  Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):  
 
PreCare® FloorRestore 1-K is niet ingedeeld conform Verordering 
(EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten 
allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

PreCare® FloorRestore 1-K  maakt deel uit van onze PreClean®, 
PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het 
reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, 
raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de 
actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan 
het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS  
bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen  
leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en  
verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
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Bijzondere voordelen:  

• PreCare® FloorRestore 1-K heeft een effectieve penetratie in de 
poriën, waardoor een optimale hechting wordt verkregen.

• PreCare® FloorRestore 1-K geeft na droging een transparante 
zijdeglans laag.

• PreCare® FloorRestore 1-K is na ong. 60 min droog en na 24 uur 
volledig belastbaar. 

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke  
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende  
plaatselijke verordeningen.


