Dark Grey

Beige Grey

Betonlook123 is een eenlaags kant- en klare
betonlookafwerking en kan toegepast worden op
wanden, vloeren (niet in de douche) en meubels.
Betonlook123 is leverbaar in 4 kleuren.

Tele Grey

Traffic Black

De ondergrond: Zorg voor een schone en stof- en vetvrije zuigende ondergrond (voor
niet zuigende neem contact op met uw leverancier).
Het aanbrengen van Betonlook123 gebeurt in 3 stappen:
1 Breng de Betonlook123 acrylprimer gelijkmatig met roller of kwast aan op de zuigende
ondergrond.
Laat de acrylprimer 30-60 minuten drogen totdat deze handdroog aanvoelt.
2 Meng 1-2 minuten de Betonlook123 machinaal op hoge toeren door. Er ontstaat dan
een soepel mengsel dat egaal van kleur is. Breng de Betonlook123 in één laag aan met
een spaan. Als je tijdens het smeren rillen laat staan, dan zijn deze later zichtbaar in het
afgewerkte oppervlak.
Wil je een egaler resultaat? Dan kun je de Betonlook123 verdunnen met maximaal 2%
water (= maximaal 100 gram per 5 kg verpakking) of door het oppervlak na te spanen als
de Betonlook123 aan begint te drogen. Bevochtig hierbij de spaan regelmatig met een
plantenspuit.
Laat de aangebrachte Betonlook123 minimaal 12 uur drogen. Je kunt hem schuren. Hoe
harder en hoe langer je schuurt, hoe grover hij wordt.
3 Als laatste Betonlook123 2-k PU lak aanmaken volgens tabel op de achterzijde van het
A-component. Schud eerst het A-component in de emmer. Dan al mengend B-component
en water (H2O) toevoegen. Dit goed doormixen en minimaal 10 minuten laten rijpen.
Vervolgens nogmaals kort doormixen. Dan de lak gelijkmatig met microvezel roller
opbrengen.
Wanden in woonkamers en slaapkamers hoeven niet gelakt te worden. Gelakt zijn ze
gemakkelijker schoon te maken. Advies: wanden 2x lakken, vloeren en werkbladen 3x
lakken. Na circa 2 uur is een laklaag droog en kan de volgende laag aangebracht worden.
Als er meer dan 12 uur tussen de onderlinge laklagen zit dan eerst licht schuren met korrel
120.
Vervolgens minimaal 24 uur wachten met het belasten van de aangebrachte Betonlook123.
De eerste 4 dagen vocht vermijden op het oppervlak. Dit kan vlekken geven omdat de lak
nog niet doorgehard is. Het duurt circa 14 dagen totdat de lak compleet uitgehard is.
Advies: schoonmaken met swifferdoekjes of lichtvochtig afdoen met lauw water. Eventueel
met een scheutje St. Marc. Geen schurende, agressieve, zure, bijtende producten gebruiken
zoals bijvoorbeeld antikal, bleekmiddel en aceton. Deze kunnen de laklaag aantasten.
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Betonlook123 op vloeren:
Gedurende de eerste 14 dagen de vloer niet met water belasten.
Gedurende de eerste 14 dagen geen kleden leggen en meubels voorzichtig (ver)plaatsen.
Plaats een goede deurmat om vuil en zand op te vangen. Dit maakt het onderhoud
makkelijker en geeft een langere levensduur aan de laklaag.
Bij gebruik van bureaustoelen: zorg dan dat hier zachte wielen onder zitten.
Gebruik Scratch no More dopjes onder stoelen en andere meubels waar regelmatig
mee geschoven wordt. Hierdoor wordt krasvorming aanzienlijk beperkt.
Let op met lekkende bloempotten of natte kleding die lang op de vloer ligt. Deze
kunnen watervlekken in de lak veroorzaken.
Wil je Betonlook123 toepassen op vloerverwarming, neem dan vooraf contact op met
je leverancier voor advies en het opstookschema.
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