DOE-HET-ZELF GIDS
GATEN IN DE WEG?
Voorkom ongelukken en repareer ze tijdig
met Flowpatch.
Flowpatch is een sneldrogende vloeibare mortel voor herstel van
zwaarbelaste vloeren.
Voor meer info, zie pag. 16-17.
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Afwerking: muurverf en vloeren
Antislip Resiflow

Antislip Resiflow is een ideale oplossing voor ruimtes met veel slijtage die glad kunnen zijn. De dikke, matsatijnen coating helpt bij
het vullen en verhullen van oneffenheden op de vloer.
• Gestructureerde antislipafwerking
• Eenvoudig aan te brengen, zelfegaliserende coating
• Geen primer nodig
• Uitzonderlijk slijtvast
• Formule op waterbasis

Rood

Blauw

Grijs

Belangrijkste
Vloeren in voedingsmiddel- en productiefabrietoepassingen:	
ken, natte ruimtes, werkplaatsen, showrooms enz.
Gebruik:	Binnen
Geschikt voor:	Beton
Bestand tegen:	reinigingsmiddelen, benzine, dieselbrandstof,
xyleen, (brand)spiritus, terpentine, bleek, antivries, aardolie, suikeroplossingen en zout
Lagen:		Gewoonlijk is één laag voldoende.
Verhardingstijd:	24 uur bij 15 t/m 20 °C.
Slipweerstand:	Droge PTV 59-Natte PTV 50
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

• Dekt in 1 laag
• Zeer slijtvast - geschikt voor dagelijkse zware belasting
• Grove korrels zorgen voor extra grip
• Eenvoudig aan te brengen
• Zeer goede weerstand tegen chemische producten
• Te gebruiken op beton, steen, staal en hout

Emmer van 20 kilo (bestelnr. WA51021))
5-10 m2 / 20 kilo bij 1-2 mm laagdikte

Safety Grip

Antislipcoating
met grove korrel

VERPAKKING:	Elke verpakking wordt geleverd incl. epoxyhars, 
verharder en korrels (bestelnr. WA51050/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	1 bus 5 m2 per verpakking

Hoge slipweerstand op 
hellingen voor vorkheftrucks, elektrische karren enz.

OPM.:	veiligheidsgeel (SE) dekt niet in één laag. Breng
daarom als ondergrond eerst een laag veiligheidsgeel (SE) in Epoxy gloss coat aan.
9 kleuren

W
Wit

TR
Tegelrood

GR

SR

Grijs

Veiligheidsrood

TC

SE
Veiligheidsgeel

Terracotta

Z
Zwart

SG

SB

Veiligheidsgroen

Veiligheidsblauw

Cold Set

Te gebruiken bij een temperatuur van 0°c
Prijzen excl. BTW

+10˚
0˚
-10˚
-20˚

De meeste andere coatings zijn alleen te verwerken bij warme
temperaturen om een juiste verharding te krijgen. De COLD SET
coating kan zowel tijdens de wintermaanden, als het gehele jaar
door in koude ruimtes (bv. vriescellen) worden gebruikt.
2 kleuren

•
•
•
•
•

Te verwerken bij 0°C
Droogt bij temperaturen vanaf -20°C
Hoge weerstand tegen chemische producten
Oplosmiddelvrij en bijna reukloos
Uitermate geschikt voor zwaar verkeer

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

GR
Grijs

TR
Tegelrood

bus van 2 liter (bestelnr. WA57004/+kleurletter)
1 laag ± 5/6 m2 bij 2 liter
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Afwerking: antislip
9 kleuren
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BU
Buff

B
Blauw

G
Groen

TC
Terracotta

LGR

Fijne
korrelstructuur

Lichtgrijs

GR
Grijs

TR
Tegelrood

SE
Veiligheidsgeel

Safety Coat

Antislip epoxyverf met fijne korrel
Safety Coat bevat zeer fijne korrels die verwerkt zijn in de coating.
Daarom kan deze zeer slijtvaste epoxycoating snel en efficiënt worden
aangebracht om in korte tijd een volledig slipvrije vloer te creëren.

GEBRUIK: Alle soorten beton en cement gebonden v loeren met
mogelijk s lipgevaar, plaatsen rond machines, enz.
VERPAKKING:	Elke verpakking wordt geleverd incl. epoxyhars en
verharder (set van 2 bussen)
(bestelnr. WA51040/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	30 m2 / 5 liter voor de 1e laag
42 m2 / 5 liter voor de 2e laag

Safety Grip Cold Cure
Heeft alle voordelen van de standaard Safety Grip en hardt bovendien uit bij 0˚C. Safety Grip Cold Cure is niet boven +10˚C te verwerken. Te gebruiken in onverwarmde ruimtes of buiten tijdens de
winterperiode.
9 kleuren

SR
Veiligheidsrood

SG

SE

Veiligheidsgroen

Veiligheidsgeel

Z

GR

TR

Grijs

Zwart

SB
Veiligheidsblauw

Tegelrood

BRU

TC

Bruingeel

Terracotta

VERPAKKING:	Elke verpakking van 5 m2 wordt geleverd
incl. epoxyhars, verharder en korrels.
(bestelnr. WA51055/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	5 m2 per verpakking
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Afwerking: vloeren
DiepvriesVloerRep

Snelverhardende betonreparatiemortel voor
temperaturen van wel -20°C
Ideaal voor het repareren van gaten of het egaliseren van beschadigde betonvloeren in diepvries- en koelruimtes. Ook geschikt voor
algemene externe reparaties in koude omstandigheden.
• Eenvoudig in het gebruik - gewoon water toevoegen, mengen en
aanbrengen
• Formule op basis van magnesium genereert warmte bij vermenging met water waardoor het te gebruiken product zelfs bij -20°C
kan worden gebruikt
• Verharding begint na 10 minuten, volledig uitgehard na twee uur
bij geschikte isolatie (bij -20°C)
• Kan met een dikte van 50 mm worden aangebracht bij -20°C
• Krimpt niet
• Kan worden gebruikt voor koude opslagplaatsen, wegen, vastzetten
van leuningen, palen en spijlen, frames voor mangaten enz.

0˚
-10˚
-20˚

VERPAKKING:
emmer van 25 kilo (bestelnr. WA50141)
DEKVERMOGEN:	
0,6 m2 / 25 kilo (= ca. 11,5 liter mortel) bij 20 mm laagdikte

Concrex® Sub Zero

Beschadigd beton repareren bij een minimale
temperatuur van -20 °C
Deze nieuwste uitbreiding van de Concrex®-reeks is voor reparaties
in vriesomstandigheden aan kleine delen en opstaande randen. De
nieuwste versie bevat een technologie met polyasparaginezuur en
hardt al uit bij -20 °C. Het is een zeer sterk product met uitstekende
chemische weerstand. U kunt het in koude ruimtes aanbrengen
waar gewone reparatiemortels het zouden laten afweten. Ideaal
voor reparaties van alle onverwarmde ruimtes, binnen of buiten, en
geschikt voor toepassingen op beton, metaal, zand en cement.
• Hardt uit tot -20 °C
• Praktisch onverwoestbaar
• Kan haaks worden afgewerkt
• Chemisch bestendig en slipvrij
• Waterdicht en stofvrij
Belangrijkste
Repareren van beschadigd beton in koude
toepassingen:
vloerruimtes of buiten
Gebruik:
Beton binnen en buiten
Verhardingstijd:
3-5 uur bij 15 °C; 12-16 uur bij 0 °C;
		
48 uur bij -20 °C
Gereedschappen: vlakspaan, of troffel
VERPAKKING:
emmers van 10 kilo (bestelnr. WA50133)
DEKVERMOGEN: 1,2 m2 / 10 kilo bij 5 mm laagdikte

Concrex® Rapid Set

Sneldrogende mortel op
basis van epoxyhars, voor belastend industriegebruik
Te gebruiken op plaatsen waar de doorgang slechts gedurende
korte tijd mag worden belemmerd. Eenvoudig in het gebruik en met
alle voordelen van Concrex.
GEBRUIK: Ideaal voor reparaties op plaatsen die intensief worden gebruikt
VERPAKKING:	emmers (incl. verharder) van 10 kg (bestelnr. WA50135)
en 25 kg (bestelnr. WA50136)
DEKVERMOGEN: 1,2 m2 met 10 kg bij een deklaag van 5 mm
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In 3 uur klaar
voor gebruik
bij 15ºC
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Bestseller

CONCREX

GEBRUIK:
Beschadigde traptreden
(van beton)

2,6x

grotere
drukvastheid dan
beton

4,5x

Het dichten van voegen
tussen betonplaten

Het overbruggen van
niveauverschillen

hogere treksterkte
dan beton

Het verankeren van rails
en deuren

8x

grotere flexibiliteit
dan beton

GEEN WATER

GEEN ROMMEL

Het opvullen van gaten
in vloeren

ALTIJD TOPRESULTAAT
Versleten vloeren

Ijzersterke epoxyherstelling voor
betonvloeren

Concrex applicatiepakket
voor het aanbrengen van
10 kg Concrex bestaande
uit 2 plastic zakken voor
transport, 250 ml terpentine,
vlakspaan, troffel, staalborstel,
doek en 1 set weggooihandschoenen.
Prijs: € 29,- WA50126

Concrex is een granietharde en ijzersterke epoxyharsmortel om
beschadigde en kapotte betonvloeren en stenen oppervlakken
te h
 erstellen. Het is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. De
ongekende slijtvastheid en aanhechting van de epoxyharsen
maken een Concrexherstelling bijna onverwoestbaar.
• Granietharde toplaag = 6 x sterker dan beton
• Binnen- en buitengebruik
• Waterdicht en stofvrij
• Chemisch bestendig en antislip
• Uitstekende aanhechting met de ondergrond
• Eenvoudig te gebruiken zonder toevoeging van water
• Korte droogtijd (3-6 uur): onmiddellijk zware belasting

Maak een holte en giet de
verharder er in.

VLAKSPAAN: Ideaal voor
elke Concrex-herstelling

VERPAKKING:

emmers van 10 kg
(bestelnr. WA50110)
en 25 kg (bestelnr. WA50108)
(incl. verharder)
DEKVERMOGEN: 1,2 m2 / 10 kg • 3 m2 / 25 kg
bij een deklaag van 5 mm

Meng de 2 componenten zeer
zorgvuldig

tot een egale grijze zachte massa.

Concrex® Damp Reparatiekit
Reparatiekit voor natte oppervlakken

Voor het repareren van gaten en s cheuren, met een uitzonderlijk taai en zeer klevend middel voor
oppervlaktes, die niet eenvoudig k unnen worden drooggemaakt.
• Uitstekende hechting
• Graniethard en bijna onverwoestbaar
• Waterdicht
INHOUD:
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:
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emmer van 10 kg (bestelnr. WA50125)
Concrex, 1 set Tack Coat Damp prime en kwast
1,2 m2 / 10 kg bij een deklaag van 5 mm

Gibac® Chemie BV

DIRECT BESTELLEN www.gibac.nl

Gladsaxe 19 • 7327 JZ Apeldoorn

Tel. 055 54 31 946 • Fax 055 54 29 613 • E-mail: info@gibac.nl

5

Herstel en egalisatie van betonvloeren

6

C

W
Wit

Crème

ZST

LG
Lichtgroen

TC

SIR

Zandsteen

Terracotta

Signaalrood

LB

B

DB

Lichtblauw

Blauw

LGR

GR

Lichtgrijs

Grijs

Donkerblauw

DGR
Donkergrijs

G
Groen

TR
Tegelrood

BG
Blauwgrijs

TGR
Tingrijs

SR
Veiligheidsrood

SG
Veiligheidsgroen

SB
Veiligheidsblauw

SE
Veiligheidsgeel

Betonvloerverf

Originele en extra sterke polyurethaanformule verfraait saai, stoffig en gevlekt beton
Een zeer aantrekkelijke duurzame en voordelige afwerking voor
beton en gelijkaardige vloeren waar hoge eisen aan hygiëne en
uiterlijk worden gesteld.
• Eenvoudig aan te brengen en sneldrogend
• Lichtglanzende, tegelachtige afwerking
• Verfraait saai, stoffig en gevlekt beton en maakt het stofvrij
• Eenvoudig schoon te maken
• Slijtvast en oliebestendig
Herkenbaar maken van productie- en opslagruimtes, gang-paden, enz.

GEBRUIK: Fabrieken, magazijnen, kantoren, scholen en werkplaatsen waar stof, vuil, olie en vet g
 emakkelijk
moeten kunnen w
 orden verwijderd.

VERPAKKING:	16 standaardkleuren en 4 veiligheidskleuren
in bussen van 5 liter
DEKVERMOGEN: ongeveer 40 m2 / 5 liter per laag (advies 2 lagen)

Voor
Na

Eenvoudige en voordelige
manier om saai en vlekkerig
beton op te knappen
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Bestseller
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14 kleuren

BRU
Bruingeel

TR
Tegelrood

LGR
Lichtgrijs

GR
Grijs

TC
Terracotta

C
Crème

W
Wit

B
Blauw

Z
Zwart

G
Groen

BR
Bourgogne

OPLOSMIDDELVRIJ

Signaalkleuren /
premium kleuren

SR
Signaalrood

BK
Koningsblauw

SE
Veiligheidsgeel

Epoxy Gloss Coat
Bevat geen oplosmiddelen en is ideaal voor zwaarbelaste vloeren.
Epoxy Gloss Coat is eenvoudig te reinigen, heeft een uitstekende
chemische weerstand en is bovendien chemisch bestendig.
Verfmixer gepantenteerd
Voor het optimaal mixen van
de 2-componenten coating
is de handverfmixer een
absolute must om het beste
resultaat te krijgen

• Uitzonderlijke slijtvastheid
• Sneldrogend (in een nacht bij een temp. van ± 20°C)
• Eenvoudig aan te brengen met een roller
• Zeer mooi ogende afwerking
• Oplosmiddelvrij
Specifieke voordelen van de oplosmiddelvrije formule
• Kan aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlaktes
• Reukloos
• Kan gebruikt worden in kleine ruimtes

GEBRUIK: Ideaal voor intensief bereden vloeren (bijv. met vorkheftrucks), fabrieksvloeren, magazijnen, garages, showrooms, enz.
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Proefcoatings en
monstertegeltjes voor de
juiste kleur zijn op 
aanvraag GRATIS 
verkrijgbaar

VERPAKKING:
bus van 5 liter (bestelnr. WA51000 / +kleurletter)
DEKVERMOGEN: 1e laag: 30 m / 5 liter • 2e laag: 42 m (Advies 2 lagen)
2

Gibac® Chemie BV

DIRECT BESTELLEN www.gibac.nl

Gladsaxe 19 • 7327 JZ Apeldoorn

Tel. 055 54 31 946 • Fax 055 54 29 613 • E-mail: info@gibac.nl

2

8

Afwerking: muurverf en vloeren
Concrex® kleur

Gekleurde concrex reparatiemortel
6 kleuren

TR
Tegelrood

TC
Terracotta

Z
Zwart

G
Groen

B
Blauw

ST

Concrex kleur heeft dezelfde uitstekende
kwaliteiten als Concrex en door de speciale
gekleurde verharders herstelt het uw gekleurde
betonvloeren in een handomdraai.

Wall-Guard

Steen

VERPAKKING:	emmers (incl. verharder) van 10 kg (bestelnr. WA50112/+kleurletter) en
25 kg (bestelnr. WA50116/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	1,2 m2 / 10 kg • 3 m2 / 25 kg bij een deklaag van 5 mm

Verf voor de hoogste hygiënische eisen

• Schimmeldodend
• Eenvoudig aan te brengen op b
 aksteen en gips
• Geurloze samenstelling zonder oplosmiddel
• Harde toplaag, makkelijk schoon te maken 
• Vuurvertragend bij brand
• Attractieve en decoratieve s atijnglans

2 kleuren

C
Crème

GW
Gebroken wit

GEBRUIK: Productie- en vochtige ruimtes, in de voedingsindustrie, scholen, ziekenhuizen, keukens,
kantines, enz.
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

bus van 5 liter (bestelnr. WA51300/+kleurletter)
50 m2 bij 5 liter voor de 1e laag
70 m2 bij 5 liter voor de 2e laag

Bund Sealer

Beschermt opvangbakken, onderstellen en funderingen en
maakt ze waterdicht
Bund Sealer is een tweecomponentenverf op basis van epoxyhars en teer, ontwikkeld om opvangbakken waterdicht te maken. Deze verf is dik en elastisch en
wordt met de kwast op steen, beton of betonblokken aangebracht. Normaal één
laag maar we raden toch twee lagen aan op poreuze oppervlakken of op een
open steenstructuur, en/of om barsten en voegen volledig waterdicht te maken.
• Zeer rekbare, waterdichte deklaag
• Hecht ook op natte ondergrond
• Vult spleten en voegen op tussen de bodem en de wand van de kuip

GEBRUIK: Beschermt tegen water, olie en diesel. Kan zowel aan de b innenals aan de buitenkant van een reservoir gebruikt worden en ook
als beschermende waterdichte deklaag.
Niet geschikt voor chemische reservoirs.
VERPAKKING:
bus van 2 kg (bestelnr. WA56100)
DEKVERMOGEN:	3-4 m2 / 2 kg (Advies: 2 lagen bij poreuze ondergrond of bij naden
en scheuren om een waterdichte laag te verkrijgen.)
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Afwerking: antislip
Antislipverkeersverf

Krachtige,antislipcoating voor binnen of buiten

Antislipverkeersverf bevat een vooraf gemengd lichtgewicht aggregaat, dat
een fijn aanvoelend antislipoppervlak geeft. U verkrijgt een gelijkmatiger
samengestelde afwerking dan bij conventionele antislipcoatings waarvan
de korrels in natte verf worden gestrooid. Het product is eenvoudig met de
roller aan te brengen. Gewoonlijk is één laag voldoende op de meeste
oppervlakken hoewel er op contrasterende ondergronden van de kleuren
geel en wit wellicht een tweede laag nodig is.
•	Geschikt voor asfalt of beton, normaal is één laag voldoende
•	Uitstekende UV-weerstand
•	Fijne antisliptextuur ideaal voor voetgangers
•	Kan op een vochtige ondergrond worden aangebracht
•	Geen primer nodig
•	Veiligheidblauw is geschikt voor parkeerhavens voor invaliden

GEBRUIK: Markeren van externe wandelwegen, parkeerhavens en

7 kleuren

GE
Geel

TR
Tegelrood

Z

G

Zwart

Groen

LGR
Lichtgrijs

Signaalkleuren /
premium kleuren

aanduidingen enz. Kleurcodes aanbrengen op veilige of
gevaarlijke voetgangers- en voertuiggebieden.
Opknapbeurt voor saai, grijs asfalt en beton. Ideaal voor
tennisbanen, speelplaatsen enz.

W
Wit

VERPAKKING:
7 kleuren in bussen van 5 liter (bestelnr. WA52006 + kleurletter)
DEKVERMOGEN: ± 15-20 m2 / 5 liter per laag, 1 laag is meestal voldoende

SB
Safety blauw

Transparante antislipcoating

Doorzichtige, antislip epoxyharscoating met reflecterende glaskorrels
Ronde glaskorrels verbinden zich met elkaar tot een doorzichtige epoxyhars met hoge dekkracht om een duurzame,
lichtreflecterende coating te verkrijgen. Transparante antislipcoating kan worden aangebracht op een ruwe ondergrond

of goed gebonden decoratieve verf zonder dat de bestaande afwerking
substantieel donkerder wordt. Gebruik Antislipcoating voor extra slipweerstand in natte ruimtes of op hellingen.
• Geschikt voor zwaar verkeer, inclusief vorkheftrucks
• Glanzende en lichtreflecterende afwerking
• Ronde glaskorrels voor het eenvoudig reinigen van deze antislipvloer
•	Gewoonlijk is slechts één laag vereist, aan te brengen met de roller.
•	Geschikt voor het overschilderen van beton, metaal en bestaande
geverfde oppervlakken
VERPAKKING:	Verpakking met drie componenten: een blik hars, een blik
verharder en een blik glaskorrels (bestelnr. WA52001)
DEKVERMOGEN:
Verpakking 5 m2; aanbrengen als één laag

AntiSlip Spray

Voor

Voorkom uitglijden met transparante antislipspray,
geschikt voor binnen en buiten
Een eenvoudige en snelle oplossing voor vloeren die glad zijn bijn
 atheid.
De spray kan gebruikt worden op plaatsen waar mensen met schoeisel of
op blote voeten lopen. De spray is aanvankelijk o
 ntwikkeld als een korrelig
epoxyhars voor het verkeer. Het product droogt zeer snel en is bestand
tegen chemicaliën. Kan aangebracht worden op tegels, beton, graniet,
marmer, metaal en hout.

GEBRUIK: Bij trappen, entrees, gangpaden, vloeren van
ZWEMBADEN, SAUNA’S en doucheruimtes.
INHOUD:
1 spuitbus à 450 ml (bestelnr. WA51090)
DEKVERMOGEN:
1,5 m2 / 450 ml.
KLEUR:	Transparant
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Afwerking: antislip
Surestep Plate

Safety Tread GRP
Antisliptrapneuzen

Aluminiumplaat met supergrip bovenkant voor bevestiging op
treden.
VERPAKKING:	1 Aluminiumtrede per pak (bestelnr. WA53400) of
10 treden per pak (bestelnr. WA53410)
AFMETINGEN:
635 mm lang en 115 mm breed

Surestep Treads & Surestep Tiles
Zelfklevende antislipstroken met fijne korrel

Zelfklevende antislipstroken
voor verbetering van de veiligheid op trappen, treden en
hellingen. Sure Stepproducten
zijn een eenvoudige en uiterst
effectieve manier om de veiligheid op trappen en treden te
verhogen.

Te gebruiken bij betonnen-,
stalen- en houten traptreden

• Eenvoudig aan te brengen
• Hoge slijtvastheid, aggregaat zorgt voor prima grip
• Zowel binnen als buiten te
gebruiken

Leverbaar in WIT of GEEL
Deze voorgevormde tredeplaten zijn praktisch, aangenaam en
eenvoudig te bevestigen. Voorts zijn ze uiterst duurzaam.
Safety Treads GRP hebben een antislipoppervlak bestaande
uit duurzaam glasvezelhars. Ideaal om te bevestigen op natte of
beschadigde oppervlakken die niet goed voorbereid kunnen
worden op een behandeling met een vloeibaar product.
Op bestelling leverbaar tot aan
3000 mm lengte en een diepte
van maximaal 345 mm.
De juiste maat dient opgegeven
te worden bij bestelling,
waarna na ca. 4 weken
levering plaatsvindt.

Standaardafmetingen

Profiel

Zelfklevende vierkante antisliptegelstrips

COMBINEER DEZE PRODUCTEN MET:
Safety Tape primer
VERPAKKING:	Surestep Treads: 10 kleefstroken (bestelnr. WA53001)
of 50 kleefstroken (bestelnr. WA53002) per pak
AFMETINGEN:	1 kleefstrook ± 610 mm lang en 150 mm breed

Antisliptrap neuzen: Aantal x lengte x diepte
1 x 600 mm x 220 mm (bestelnr. WA53100/+kleurletter)
1 x 1000 mm x 220 mm (bestelnr. WA53200/+kleurletter)
1 x 1500 mm x 220 mm (bestelnr. WA53250/+kleurletter)

Prijzen excl. BTW

VERPAKKING:	Surestep Tiles: 10 plaktegels per pak (bestelnr. WA53500)
of 50 plaktegels per pak (bestelnr. WA53550)
AFMETINGEN: ± 140 mm x 140 mm

C H E M I E

B V

Informeer ook naar onze GVK antislipplaten voor hellingen en
looppaden en GVK overloopplaten voor bovenaan de trap.
Tube mastieklijm (bestelnr. WA53000, Prijs € 9,-) voldoende voor
3 trapneuzen met standaardafm. of één GVK overloopplaat
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DIRECT BESTELLEN www.gibac.nl

Gladsaxe 19 • 7327 JZ Apeldoorn

Tel. 055 54 31 946 • Fax 055 54 29 613 • E-mail: info@gibac.nl

Afwerking: vloeren
Safety Tapes

ar
t

ee

G

s Eenvoudig afstroopbare rug voor alle Safety Tapes

Zw

l

a

ev

G

p

e

od

C

ns

t

ar

Zw

ar

Langdurige houdbaarheid van kleefkracht en
slipweerstand.
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• Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
• Verhoogt de veiligheid
• Harsgebonden korrel verbetert de houdbaarheid
• Hoge zichtbaarheid

AFMETINGEN: lengte 18 mtr, breedte 50 mm, dikte 0,8 mm
KLEUR:	Rol transparant, geel, zwart, wit, gevarentape

AFMETINGEN: lengte 18 mtr, breedte van 100 mm en 305 mm

Safety Tape Transparant
Behoudt de uitstraling van een decoratief oppervlak, zoals bv. bij
terrazzo en marmeren/granieten mozaïekvloeren.
Lichtgevend Tape

Safety Tape Breed
Speciale brede rollen die ideaal zijn voor randen van laad/loskades en rond machines.

GEBRUIK: Trappen, treden, overloop,
entreehal, enz. Geschikt om te plakken op
hout, beton, terrazzo, metaal en geschilderde
oppervlakken.

AFMETINGEN: lengte 18 mtr, breedte van 50 mm

Epoxyline

Lijnmarkering voor zwaarbelaste vloeren

Safety Tape Edge
Sealer

Epoxyline wordt gemaakt op basis van epoxyhars. Door de uitzonderlijke hechtingskracht van het hars is Epoxyline daardoor
ideaal voor lijnmarkeringen op intensief belaste vloeren.
• Eenvoudige toepassingen op beton en reeds geschilderde oppervlakken
• Handdroog in 6 uur
• Geen reukhinder bij het aanbrengen
• Oplosmiddelvrije formule
• Bestand tegen intensieve slijtage
• Aanbrengen met een kwast in 1 laag
2 kleuren

W

GEBRUIK: Ideaal voor het aanbrengen van lijnen op
intensief gebruikte oppervlakken.

Wit

SE
Veiligheidsgeel

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

1 liter (bestelnr. WA51120/+kleurletter)
Per liter: 50 m x 50 mm (breed) lijnlengte

Slijtvaste lijnmarkeringstape
Onze duurzaamste lijnmarkeringstape!

Safety Tape Edge Sealer helpt bij het
dichtmaken van de taperanden, waardoor er minder snel beschadigingen
op kunnen treden en er geen water
onder de tape kan komen.
VERPAKKING:
1 tube van 140 ml (bestelnr. WA53811)
DEKVERMOGEN:
2 tubes zijn nodig voor:
1 rol Safety Tape, 25 st. Sure Step kleefstroken, 60 st. Sure Step Tiles plaktegels

GE

G
Groen

Geel

GEV

RW
Rood-wit

B

FG

Gevaar
Blauw
Fluorescerend
• Snelle en eenvoudige installatie – perfect voor
geel
ruimtes met zwaar gebruik
R
Z
Rood
Zwart
• Hoogwaardige zelfklevende achterkant voor permanente
aanhechting van rand tot rand dus geen opstaande
O
W
Oranje
Wit
randjes
• Slijtvast en duurzaam –
VERPAKKING:	
Rol van 50mm x 30m (bestelnr. WA53865/+kleurcode),
gemaakt van 1 mm dikke PVC
75mm x 30m (bestelnr. WA53866/+kleurcode),
en 100mm x 30m (bestelnr. WA53867/+kleurcode)
• Gestructureerd antislipoppervlak
met afgeronde rand tegen
opkrullen
• Eenvoudig schoon te maken
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Afwerking: vloeren
High Build Epoxy

(Extra dikke epoxycoating)
Zeer slijtvaste, duurzame epoxyharsvloercoating
Onze duurzaamste met de roller aan te brengen tweecomponenten
epoxyhars vloerverf. Geeft een hoogglanzend, hygiënisch,
eenvoudig te reinigen oppervlak. Bestand tegen zware slijtage en
meerdere chemicaliën. Gewoonlijk is slechts één laag voldoende,
behalve bij zeer poreuze oppervlakken. Behandel die eerst met
4-Uur Epoxyprime.

5 kleuren

TR
Tegelrood

LGR
Lichtgrijs

GEBRUIK: Showrooms, magazijnen, productieruimtes, enz.

TC
Terracotta

ook waar chemicaliën worden gebruikt

B

• Prachtige hoogglanzende afwerking
• Eén laag is voldoende
• Uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
• Oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos
• Hoge dekkracht, tot 200 µ dikte in één laag
• 100% vaste epoxyharsen
•	Geeft hygiënisch, eenvoudig te reinigen oppervlak
Zeer poreuze oppervlakken eerst behandelen met
4-Uur Epoxyprime

Blauw

G
Groen

VERPAKKING:
bus van 4,5 liter (bestelnr. WA52000/+kleurletter)
DEKVERMOGEN: 1e laag: 18 m2 / 4,5 liter (normaal 1 laag voldoende)

GEBRUIK: Ideaal voor recentelijk gelegde betonvloeren en gemetselde
muren die nog niet zijn behandeld; in fabrieken, opslagplaatsen, enz. Ook geschikt voor behandelde cementoppervlakken,
poreuze tegels, gemetselde muren en pleisterwerk.

Universal Sealer

• Geschikt voor diverse poreuze vloeren
• Oplosmiddelvrij en bijna reukloos
• Zeer gemakkelijk aan te brengen

verhardt poreus beton en vergelijkbare vloeren en maakt ze stofvrij

Een kleurloos vloeibaar harsproduct dat zeer diep in het poreuze beton of in andere
poreuze materialen dringt. Ook verkrijgt men een stofvrije en verharde afwerking. De
Universal Sealer verstevigt tevens broze en stoffige betonoppervlakken. Het verhelpt
ook de poreusheid en stoffigheid van bakstenen, betonblokken en gepleisterde
muren. De Universal Sealer kan met een zachte borstel eenvoudig op oude en
nieuwe oppervlakken worden aangebracht.

VERPAKKING:	bus van 5 liter (bestelnr. WA51074)
en 25 liter (bestelnr. WA51073)
DEKVERMOGEN:	1e laag: 30 m2 / 5 liter
(1 laag is normaal voldoende)

Floor-Shield

Kleurloze afdichtingscoating voor bedrijfsvloeren
Floor-Shield vormt een kleurloze antistoflaag, die het poreuze
beton- of cementoppervlak impregneert, stofvrij maakt en
beschermt tegen v lekken. Het verstevigt vloeren die teveel stof
afgeven en het vermindert aanzienlijk de poreusheid en de
hoeveelheid afgegeven stof op stenen en gestuukte muren.
• Stofvrije en kleurloze afwerking
• Oplosmiddelvrij en reukloos
• Bij een sterk zuigende ondergrond is een 2e laag
noodzakelijk
• Geschikt voor vele oppervlakken
VERPAKKING:

bus van 5 liter (bestelnr. WA51070) en
25 liter (bestelnr. WA51071)
DEKVERMOGEN:	1e laag: 40 m2 / 5 liter (advies: 2 lagen)
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OPLOSMIDDELVRIJ
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Afwerking: vloeren

IDEAAL VOOR VLOEREN
WAAR TRILLINGEN ZIJN

2 kleuren

GR
Grijs

f l ex i b ele

coa

tin

TR

g

Tegelrood

Flexicoat

WATERVASTE FLEXIBELE AFDICHTINGSCOATING
Industriecoating

Eenvoudig in één deklaag aan te brengen

• Met roller aangebrachte flexibele coating die overbruggingen
en kleine scheuren afdicht waardoor een vloer sneller is
gerepareerd.
• Flexibele coating die weerstand biedt aan verschuivingen die
veroorzaakt worden door trillingen van machines, krimpen en
uitzetten, vochtigheid en lichte vloerbewegingen, enz.
• Ideaal voor flexibele verdiepingsvloeren
• Beter beloopbare harde ondergrond
• Goede weerstand tegen ultraviolette (UV) straling en is
daardoor ideaal voor buitengebruik
• Geluidsdempende werking
• Kan met een stoomreiniger worden schoongemaakt
• Goede chemische weerstand
• Uitstekende watervaste coating en ideaal te gebruiken als coating in fabrieken, ketelhuizen, enz., waar apparatuur eventueel
kan lekken.

Flexigrip

GEBRUIK: Ideaal voor vloeren die lichtjes v erschuiven door
trillingen van machines, uitzetten door
temperaturen en vochtigheid.
VERPAKKING:	Elke verpakking van 5 liter wordt geleverd incl.
polyurethaankunststof en verharder (set van 2
bussen) bestelnr. WA51031/+kleurletter
DEKVERMOGEN:
20 m2 / 5 liter (1 laag)

flexibele antislipcoating met veiligheidskorrels
Voor Flexigrip coating zijn dezelfde componenten en dezelfde
mengverhouding toegepast als bij Flexicoat. Alleen worden bij
Flexigrip coating extra harde korrels toegevoegd. Hierdoor krijgt
men een uitstekende flexibele en bijna geheel slipvrije coating die
aangebracht kan worden op plaatsen waar trillingen optreden,
watervaste afdichting wordt vereist en men niet mag uitglijden. (Een
met Flexigrip behandelde vloer mag NIET worden gestoomreinigd.)

GEBRUIK: Alle mogelijke beton en cement gebonden
vloeren met mogelijk slipgevaar, plaatsen rond machines, enz.

2 kleuren

GR

VERPAKKING:	Elk pakket wordt geleverd incl. polyurethaankunststof,
verharder en korrels (bestelnr. WA51033/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:
5 m2 per pakket

Grijs

TR
Tegelrood

Aanbevolen bij dit product: VERFMIXER (bestelnr. DV58401)

Eén deklaag antislipcoating aangebracht met een roller
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Afwerking: vloeren
Safety Coat antibacterie

Duurzame epoxyharscoating voor grotere veiligheid

Safety Coat antibacterie combineert de veiligheid van een antislipvloer met een actieve antibacterie bescherming. Niet geschikt voor
vettige of oliehoudende vloeren zoals bedrijfskeukens.
• Ideaal voor ziekenhuizen, voedselopslagruimtes en kleedkamers
in sportcomplexen of zwembaden.
• Pakt micro-organismen aan

GEBRUIK: Geschikt voor ruimtes waar veiligheid en hygiëne
belangrijk zijn.
VERPAKKING:	Bus van 5 liter (bestelnr. WA51045/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	Ongeveer 30 m2 / 5 liter per laag
(advies: normaal 2 lagen)

High-visibility verf

Fluorescerende oplosmiddelvrije verf voor binnen
en buiten
High-visibility verf is ideaal voor het
oplichten van gevarenzones als
stoepranden, obstakels met struikelgevaar, enz. Ook te gebruiken voor
lijnmarkering, wandelpaden, speelplaatsen en sportvelden.
•	Dik mengsel om eenvoudig aan
te brengen op zowel horizontale
als verticale vlakken
•	Uitstekende bescherming tegen
UV-licht en slechte weersomstandigheden
•	Geschikt voor licht tot
middelzwaar verkeer
•	Standaard is één laag meestal
voldoende
•	Kan worden aangebracht op
vochtige oppervlakken
•	Hecht goed op beton, steen,
baksteen, metselwerk, asfalt en
gelijksoortige poreuze oppervlakken
•	Aanbrengen met kwast of roller

FG
Fluorescerend
geel

FO
Fluorescerend
oranje

VERPAKKING:	2 kleuren in bussen van 2,5 liter
(bestelnr. WA52007 + kleurletter)
DEKVERMOGEN:
± 10-15 m2 / 2,5 liter per laag,
1 laag is meestal voldoende

Dampshield

Een slijtvaste, oplosmiddelvrije, dampbestendige
epoxyharscoating
2 kleuren
W
Wit

LB
Lichtblauw

Steam Cleanable Coating

Epoxycoating voor zwaar gebruik bij
stoomreinigen
Ideaal voor gebruik in wasstraten, showrooms en in ruimtes waar
een hoge drukspuit met heet water wordt gebruikt.

2 kleuren

• Bestand tegen hoge temperaturen bij het
schoonspuiten
• Oplosmiddelvrij
• Goede chemische weerstand

GR
Grijs

TR
Tegelrood

VERPAKKING:
bus van 5 liter (bestelnr. WA51056/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	30 m2 / 5 liter (advies: 2 lagen)
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Dampshield is een oplosmiddelvrije, epoxyharscoating voor het
maken van dampbestendige vloeren en muren op een vochtige
ondergrond in verschillende locaties. Voorziet in een slijtvast en
chemisch bestendig oppervlak en bevat een effectief schimmeldodend middel voor het verminderen van schimmelgroei in vochtige
omstandigheden. Dampshield is overschilderbaar, waardoor u zelf
de kleur kan kiezen.
• Voor binnen en buiten • Voor vochtige ruimten • Kan in nauwe
ruimten worden gebruikt • Zonder oplosmiddel • Geen reukhinder

GEBRUIK: Muren, plafonds en vloeren in opslagruimtes,
zuivelbedrijven, wasserettes, inspectiekuilen, kelders en tunnels
Opm.: niet geschikt voor zwaar verkeer
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

bus van 3 liter (bestelnr. WA51200/+kleurletter)
20 m2 voor 3 liter voor de 1e laag
28 m2 voor 3 liter voor de 2e laag

Gibac® Chemie BV
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Afwerking: vloeren
Sneldrogende epoxycoating

4 kleuren

Sneldrogende epoxyharscoating met hoge dekkracht en
uitstekende chemische en schuurweerstand

LGR
Lichtgrijs

TR

Er kan al na 4-5 uur over Sneldrogende epoxycoating worden gelopen en na 12 uur is
normaal verkeer mogelijk (bij 20°C). Gewoonlijk is één laag met hoge dekkracht voldoende maar deze kan indien gewenst al na slechts 4-5 uur worden overgeschilderd.
Zoals bij de meeste epoxyharscoatings wordt volledige chemische en slijtweerstand
na zeven dagen geleidelijk bereikt.

Tegelrood

B
Blauw

GR
Grijs

 oor vloeren met intensief verkeer die snel weer moeten worden gebruikt
V
• Tweecomponenten epoxyharsformule met slijtvaste glanzende afwerking
• Een laag met hoge dekkracht en uitstekende chemische weerstand is voldoende
• Te gebruiken in productieruimtes, loodsen en andere ruimtes met zware slijtage
• Oplosmiddelvrije formule die over bestaande verf kan worden aangebracht

VERPAKKING:

DEKVERMOGEN:

bussen van 3 liter
(incl. hars en verharder)
(bestelnr. WA52005 + kleurletter
± 14 m2 / 3 liter per laag
(een laag voldoende)

GEBRUIK: Vooral ideaal voor voedings- en landbouwsector
5 kleuren

TR
Tegelrood

LGR

Chemi-Coat

Epoxyharsverf met hoge chemische weerstand
Chemicoat is samengesteld uit de meest chemicaliënbestendige epoxyharsen. Het
droogt snel tot een zeer mooie hoogglanzende laag en is eenvoudig te reinigen.

Lichtgrijs

TC
Terracotta

B
Blauw

G
Groen

• Uitmuntende chemische weerstand (o.a. tegen zuren bv. 20% zwavelzuur,
20% fosforzuur, enz.)
• Oplosmiddelvrij - Reukloos
• Voor muren en vloeren
• In 1 laag aan te brengen met een roller

COMBINEER DIT PRODUCT MET: 4-Uur Epoxy Prime
VERPAKKING:
bus van 4,5 liter (bestelnr. WA51030/+kleurletter)
DEKVERMOGEN:	18 m2 / 4,5 liter (1 laag volstaat in de meeste gevallen)

Gebruik 4-Uur Epoxy
Prime (pag 2) bij poreuze vloeren of vloeren
met een open structuur

Chemi-Coat Accelerator

Versnelt de verhardingstijd van Chemi-Coat met ongeveer 30%
VERPAKKING:
blik van 250 ml (bestelnr. WA51030 ACC)
DEKVERMOGEN:	Een blik is genoeg voor 4,5 liter Chemi-Coat

Decoratieve vloercoating

Zeer veelzijdige, decoratieve epoxyhars vloercoating
Decoratieve vloercoating geeft een duurzame, aantrekkelijke vloerfinish. Breng de glanzende
epoxyhars aan met een roller en sprenkel vervolgens de vlokken op de natte coating. De vlokken
voegen een lichte structuur toe aan het oppervlak en zorgen voor wat slipweerstand.
• Voor het opklaren van saaie, donkere ruimten
• Uitstekende chemische en schuurweerstand
• Geschikt voor zwaar verkeer, inclusief vorkheftrucks
B/LGR
• Aantrekkelijke, eenvoudige te reinigen finish
• Oplosmiddelvrij, vrijwel reukloze toepassing
Blauwe vlokkenmix
• Kies uit een reeks aan gekleurde vlokken op een
tegelrode of lichtgrijze ondergrond
VERPAKKING:	pak van 4,5 kilo (bestelnr. WA52015 + kleurcode)
Incl. ca. 800 gr PVA vlokken, apart verpakt in blik
van 2,5 liter.
DEKVERMOGEN:
ca. 14 m2 / 4,5 kilo. Gewoonlijk één laag voldoende.
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Herstel en egalisatie van beton

Flowtop

1. De primer aanbrengen

Egalisatie voor b
 eschadigde vloeren
• Zeer slijtvast
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Slip- en stofvrij
• Makkelijk overschilderbaar
• Voor binnen- en buitengebruik
• Volledig belastbaar na 24 uur
• Eenvoudig uitgieten en verspreiden met de prikrol

!! Gebruik de speciale 7” prikrol
voor een effen en egaal oppervlak !!
7” prikrol incl. uitschuifbare steel

Pas op! Gebruik op Flowtop géén
standaardvloerverf (één-component),
maar alleen epoxyverf (2-componenten).
Zie ook Epoxy Gloss Coat of Safety Coat.

Flowpatch

Sneldrogende vloeibare mortel voor herstel van zwaarbelaste vloeren
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2. Mengen en

Herstel en egalisatie van beton

3. Afwerken met de prikrol

GEBRUIK:

laten verlopen en
dit gereedschap is
niet altijd overal te
verkrijgen.

Mixerwaaier (bestelnr. DV58400):
Ideaal voor het goed mixen van de
2-componenten Flowtop.

 ijna alle bedrijfsvloeren, garagewerkplaatsen,
B
magazijnen, enz.
Opm: minimale dikte 3 mm. Maximale dikte in
één laag 10 mm. Overschilderbaar na 24 à 36
uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur).

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

emmers van 25 kg (incl. primer en verharder)
(bestelnr. WA50120)
± 4 m2 / 25 kg bij een deklaag van 3 mm

Floor Joint Sealant

Elastisch vloeibaar vulmiddel
Twee-componenten vloeibaar vulmiddel op polyurethane basis
en geschikt voor het dichten van naden en scheuren in
beweegbare en niet-beweegbare aansluitingen in betonvloeren.

• Slechts water toevoegen, mixen en uitgieten
• Kan al na 30 minuten over gelopen worden en na 2 uur
bij zwaar gebruik o.a. vorkheftrucks
• Te gebruiken bij droge of vochtige vloeren, zowel binnen
als buiten
• Lichtgrijze antislipafwerking
• Kan bij lage temperaturen worden aangebracht
• Te gebruiken bij zeer geringe diepte van gaten en tot
aan een diepte van maximaal 100 mm
• Reukloos, niet giftig en geen gevaarlijke stoffen

GEBRUIK: Bijna alle bedrijfsvloeren, garagewerkplaatsen,
magazijnen, enz.
VERPAKKING:
emmers van 25 kg (bestelnr. WA50140)
DEKVERMOGEN:	± 2,5 m2 / 25 kg bij een deklaag van 5 mm
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Bespaar geld door in diepe naden en scheuren eerst een
v ulkoord aan te brengen. Leverbaar in diverse afmetingen.

• Uitstekend samen
te persen en
weer in de oude
toestand
terugkomend
• Beschermt aansluitingen in de
vloer en randen
tegen afbrokkelen
• Uitzetting en
krimpfactor 
+/-15%

VERPAKKING:
bus van 2 liter (bestelnr. WA56050)
DEKVERMOGEN:	per bus van 2 liter geschikt voor een gleuf met een
lengte van ± 20 mtr. en 10 mm breed en diep

Schenkkan, ook handig voor Asfalt scheurenvuller
AFMETING:

vulkoord van 10 mtr. lengte 15 mm (WA56057),
20 mm (WA56058), 25 mm (WA56059)
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Technisch advies
Voorbereidings
advies
Nieuwe betonvloeren
Voordat men een nieuwe betonvloer kan
bewerken met verf of vloercoating, moet
deze gewoonlijk 4 tot 6 weken uitharden.
Cementdeeltjes komen naar de oppervlakte
van het beton en verhinderen het indringen
en hechten van de coating. Cemtetch
verwijdert de cementsluier en voorziet in
een oplossing bij zeer gladde oppervlakken.
Het is noodzakelijk dat de alkaliteit van
nieuw beton is afgezwakt voordat men ook
maar één pot vloerverf aanbrengt. Twee
behandelingen met Cemtetch verminderen
de alkaliteit. Cemtetch verwijdert ook het
normale vuil. Schrob het beton stevig met
Cemtetch en een bezem of een schrobmachine en spoel het met water af, waarna
men de betonvloer kan laten drogen.

Cemtetch

Vuile en onbehandelde
betonvloeren
Meestal is goed vegen voldoende om stof
en vuil te verwijderen. Tevens kan Cemtetch
worden gebruikt om het meest hardnekkige
vuil te verwijderen van de onbehandelde
betonvloer en kan het ook een oplossing
bieden bij gladde oppervlakken.

Olie- en vetproducten op
betonvloeren
Olie en vet kunnen worden verwijderd met
zowel Concroff (bevat oplosmiddel) als
Concroff Super-Safe en BIO-D (zonder
oplosmiddel en reukvrij). Beide producten
zijn extreem doeltreffend om vuil en vet uit
het beton te verwijderen. Concroff kan
toegepast worden op onbehandeld beton

Concroff
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maar niet op geverfde oppervlakken.
Bio-D/Eco kan op alle beton-,geverfde,
geasfalteerde en samengestelde vloeren
worden aangebracht.

Gevlinderde vloeren

Universal Sealer
De meeste Gibac® producten zijn geschikt
voor gebruik op beton, echter sommige
voorzorgsmaatregelen kunnen nodig zijn
bij het behandelen van de betonvloeren.
1) Zandcementvloeren zijn gewoonlijk zachter en poreuzer dan beton. Waar twee
lagen v oldoende zijn op beton, kunnen drie
of vier lagen nodig zijn om een onregelmatig resultaat op zandcement te voorkomen.
Gebruik géén zuren of etsmiddelen zoals
b.v. Cemtetch op zandcementvloeren.
Gewoonlijk zijn ze erg stoffig en goed
vegen zal het vuil verwijderen. Breng de
coating direct aan, rekening houdend met
extra lagen. Breng als alternatief een laag
Universal Sealer aan om de poreusheid
te verminderen en breng dan twee lagen
verf aan. Breng geen betonverf aan op
zandcementvloeren die m
 inder dan een
jaar oud zijn.
2) Granitovloeren moeten gereinigd worden
met Bio-D/Eco en d
 aarna laten drogen.
Zuur etsen is inefficiënt. Machinaal zandstralen kan als oplossing voor grote oppervlaktes worden gebruikt. Schrapen of schuren
kan voor kleine ruimtes worden overwogen.

vlak al ruw genoeg is. Indien de oude verf
niet goed gehecht is en afbrokkelt, moet de
vloer gefreesd of gezandstraald worden. De
meeste oude geverfde vloeren bevatten
stukken waar de verf niet meer zichtbaar is.
Het is meestal niet nodig deze stukken met
Cemtetch te etsen, tenzij het beton erg hard
en glad is. Wij adviseren het hele gedeelte
te reinigen met Bio-D, onverdund voor het
verwijderen van sterk smeervet en olie (verdun 1 op 3 met water voor lichte verontreiniging). Indien er één laag gecoat wordt,
adviseren wij om een dun laagje extra verf
aan te brengen op de gehavende delen
waar geen oude verf meer aanwezig is,
alvorens het gehele oppervlak te coaten.

Gevlinderde betonvloeren
Een oppervlakte moet gewoonlijk enigszins
poreus zijn om een coating te laten indringen. Als de oppervlakte teveel is afgesloten, is het aan te raden om het oppervlak te
schuren en grote oppervlakken machinaal
te schuren of te zandstralen. Als er twijfel is
dat het oppervlak te gesloten is, sprenkel
dan wat water op de vloer en trekt het erin,
dan is de ondergrond poreus en kan er
worden geschilderd. Wanneer het echter
bubbelt, is schuren noodzakelijk, tenzij de
ondergrond door gebruik versleten is.

Metalen oppervlakken
Metalen hellingen, traptreden enz. kunnen
worden overgeschilderd met Epoxy Gloss
Coat of Safety Grip. Normaal wordt gekozen voor Safety Grip omdat deze het
oppervlak ook antislip maakt. Het metaal
moet goed schoon en droog zijn.
Gegalvaniseerde metalen kunnen eerst
worden behandeld met een antiroest primer.

3) Wij raden u af om latex vloeren te verven.
Als een ruwe vloer vóór het coaten moet
worden geëgaliseerd, zie Flowtop.

Geverfde betonvloeren
De meeste coatings kunnen op bestaande
geverfde vloeren worden aangebracht.
Verwijder losse en kapotte verf. Als de verf
goed hecht aan de ondergrond kan deze
worden overgeschilderd. Gladde en glanzende geverfde o
 ppervlakken licht schuren
voor de aanhechting. In de meeste gevallen
zijn de vloeren zo v ersleten door veelvuldig
gebruik, dat het opnieuw schuren van de
vloer niet noodzakelijk is omdat het opper-

Safety Grip

Houten oppervlakken
Spaanplaat, MDF en andere houten oppervlakken, gewoonlijk tussenverdiepingen en
hellingen, kunnen met de meeste producten
worden behandeld. Het hout moet schoon,
droog en niet flexibel van vorm zijn.
Op spaanplaat kan een extra coating worden aangebracht om daardoor een egaal
gekleurd eindresultaat te bereiken.
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Technisch advies
Reparatieadvies
Beschadigde vloeren
en vullen van gaten

Concrex is ideaal voor het herstellen van
gaten, barsten, voegen en versleten gerepareerd beton. Slechts een minimale voorbereiding en primer is niet nodig. Veeg vuil en
losse stukjes weg en breng met een troffel
Concrex aan. Smeer en vlak het glad met de
troffel. Het kan noodzakelijk zijn om rond de
beschadigde plek eerst wat bestaand beton
weg te hakken. Concrex kan gebruikt worden
voor smalle stukjes reparatie waar herstel
op basis van cementspecie zou mislukken.
Het is bestand tegen zwaar verkeer zoals
vorkheftrucks, en is stofvrij. Krimpvoegen worden vaak naar tevredenheid gerepareerd met
Concrex. Bij enige beweging, kan er een
haarscheur voorkomen. Meestal betekent dit
echter niet dat Concrex mislukt en afbreekt.
Krimpvoegen hoeven meestal alleen te worden
gevuld en gerepareerd. Bij paden of gangen,

of bij een d
 oorloop, is Concrex ideaal.
Voor het herstellen en vullen van volledige
lengtes krimpvoegen waar beweging kan
voorkomen, zie Floor Joint Sealant
(pag. 17 of neem contact met ons op).

Repareren van barsten
Fijne barsten zijn niet duidelijk in beton totdat
er wordt geschilderd. De verf moet de dunste
haarscheurtjes overbruggen maar om een
eersteklas afwerking te krijgen is Fine Crack
Filler (pag. 24) een snelle en eenvoudige
manier om geverfde en ongeverfde scheurtjes
in beton te vullen voordat er wordt geschilderd.
Scheurtjes breder dan 3 of 4 mm kunnen eerst
worden gevuld met Concrex.

Opnieuw bedekken van
Ruwe vloeren
Als beton slijtage gaat vertonen waardoor
de onderlaag zichtbaar wordt en er moeilijkheden met rijden ontstaan of vorkheftrucks
gaan schudden, kan Concrex worden
aangebracht met een laagdikte van 5
 mm.
Echter een beter passend alternatief is
Flowtop (pag. 16/17). Versleten en oneffen
beton, oude ruwe- of stampbetonvloer kunnen worden hersteld. Voor een laagdikte
van 3 tot 5 mm gebruikt men Flowtop. Het
is een relatief kostenbesparende en snelle
manier om een glad en stofvrij oppervlak
te maken dat zwaar verkeer en hoge belastingen (druk) kan weerstaan.

Flowtop kan zwaar worden belast in tegenstelling tot latex verf. Gebruik geen latex om
een vloer te egaliseren voor het schilderen.
Zulke oppervlaktes zijn gewoonlijk alleen
geschikt voor gebruik onder vinyl enz.

Welke keuze van vloerafwerking kiezen wij:
SAFETYGRIP Cold Cure (pag. 8 of neem
contact met ons op)
Safety Grip Cold Cure voorziet in een antislip laag, aan
te brengen in koude omstandigheden bij sneeuw en ijzel.
Het grote voordeel van deze
Cold Cure coating is het uitharden bij 0º Celsius.

Steam Cleanable Coating
Ideaal voor gebruik in wasstraten, showrooms en in
ruimten waar een hoge
drukspuit met heet water
wordt gebruikt.

Safety Coat

Floorshield

Epoxy Gloss Coat

Safety Grip

Floorshield vormt een kleurloze
antistoflaag die het poreuze
beton- of cementoppervlak
impregneert, stofvrij maakt en
beschermt tegen v lekken. Het
verstevigt vloeren die teveel stof
afgeven en het vermindert aanzienlijk de poreusheid en
het afgeven van stof op stenen en gestuukte muren.

Epoxy Gloss Coat oplosmiddelvrij is bestand tegen zwaar
verkeer, is stofvrij, in meerdere kleuren verkrijgbaar en
heeft een zeer goed blijvend
resultaat in een omgeving
met zwaar industrieel transport (kan worden toegepast op zowel onbehandeld als geschilderd beton).

Safety Grip voorziet in
een antislip laag en wordt
gebruikt op zeer natte, vettige oppervlakken,
afgesloten gladde oppervlakken rond machines,
glooiingen, traptreden, zowel binnen als buiten.
Te gebruiken bij zwaar industrieel gebruik.

Cold Set vloercoating
De meeste andere coatings
zijn alleen te verwerken bij
warme temperaturen om
een juiste verharding te krijgen. COLD SET vloercoating kan zowel tijdens de
wintermaanden, als het gehele jaar door in
koude ruimtes (bv. vriescellen) worden gebruikt.

Duststop

Chemicoat
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Dustop gaat betonstof
tegen in één enkele laag
en impregneert de vloer
met krachtige epoxyharsen. Het hardt uit tot een
gekleurde slijtvaste laag
en is bestand tegen sterk synthetisch bereide
stoffen.

Safety Coat is antislip, stofvrij en wordt aangebracht
op natte vloeren die eventueel glad kunnen zijn. Het
is geschikt voor zwaar
industrieel gebruik.

Chemicoat is bestand
tegen zwaar verkeer en
heeft een hoge chemische
weerstand.
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Afwerking: vloeren en muurverf
Rainshield

Beschermt stenen en betonnen gebouwen tegen regen en vorstschade
Met Rainshield behandelde oppervlakken zijn meer dan 12 JAAR
bestand tegen regen en vocht, zelfs wanneer ze er in extreme
omstandigheden aan werden blootgesteld.

niet behandeld vocht dringt in

behandeld geen indringing
van vocht

• Voorkomt het optreden van vocht en vlekken op metselwerk
• Voorkomt dat bakstenen en m
 etselwerk gaan scheuren en
afbrokkelen
• Kan eenvoudig met een kwast of verfspuit worden aangebracht
VERPAKKING:

bus van 5 liter (bestelnr. WA51505) en
bus van 25 liter (bestelnr. WA51525)
DEKVERMOGEN:	1e laag: 25 m2 / 5 liter (1 laag meestal voldoende)

12 JAAR bestand tegen regen

Weatherguard 10

Decoratieve, elastomeer, zon- en schimmelwerende coating voor uitzonderlijk slijtvaste
weerbestendigheid van muren
Weatherguard 10 kan met een of twee lagen worden aangebracht
en hardt uit tot een weerbestendige en stootvaste afwerking. Deze
sterke elastomeerfolie beschermt 10 jaar of langer tegen extreme
weer- en temperatuursveranderingen.

TOEPASSINGEN:

• Ideaal voor bakstenen, beton,
metselwerk, tegels, hout en metaal
• Eenvoudig schoon te maken oppervlak
• Dampdoorlatend en flexibel waardoor
beweging van het oppervlak mogelijk is

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

Vochtige dampen kunnen
door coating gaan

W
Wit

C

bus van 10 liter (bestelnr. WA51410/ +kleurletter)
±40 m2 / 10 liter

Crème

Cold Set

Te gebruiken bij een temperatuur van 0°c
De meeste andere coatings zijn alleen te verwerken bij warme
temperaturen om een juiste verharding te krijgen. De COLD SET
coating kan zowel tijdens de wintermaanden, als het gehele jaar
door in koude ruimtes (bv. vriescellen) worden gebruikt.

+10˚
0˚

2 kleuren
-10˚

•
•
•
•
•

-20˚

Te verwerken bij 0°C
Droogt bij temperaturen vanaf -20°C
Hoge weerstand tegen chemische producten
Oplosmiddelvrij en bijna reukloos
Uitermate geschikt voor zwaar verkeer

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

GR
Grijs

TR
Tegelrood

bus van 2 liter (bestelnr. WA57004/+kleurletter)
1 laag ± 5/6 m2 bij 2 liter

Powerfloat/Primer
TE GEBRUIKEN BIJ:
INHOUD:
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pakket 30 m2
(bestelnr. WA50312)

Hechtingsprimer voor gladde en niet poreuze vloeren
om vervolgens te coaten met een oplosmiddelvrije
coating.
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Herstel: asfalt
Concrex®Asfaltrep

Herstelproduct op basis van epoxyhars voor
zwaarbelaste asfaltoppervlakken
Asfaltrep is een nieuw product voor het vullen van gaten in asfalt of
gelijksoortige vloeren. De epoxyharsformule is veel krachtiger en
duurzamer dan gewone producten op basis van bitumen. Dankzij
de kracht ervan zijn dunnere reparaties mogelijk dan bij conventionele producten en is het ideaal voor zwaarbelaste gebieden.
•	Geschikt voor binnen en b
 uiten
•	Geeft een harde, zwarte antislip afwerking
• Geen primer nodig
•	Kan op elke laagdikte van 15 tot 100 mm worden aangebracht
• Kan ook op beton worden gebruikt
• Overrijdbaar binnen 12 uur
Typische toepassingen o.a.
•	Herstellen van beschadigd asfalt van parkeerterreinen en
laadkades waar veel vorkheftrucks en vrachtwagens komen
•	Vullen van bredere (meer dan 10 mm) spleten en scheuren in asfalt
•	
Aanbrengen en verankeren van geleiderails van s chuifdeuren, enz.
Het product dient 10 tot 12 uur te drogen, waarna er op gelopen kan
worden, echter bij zeer zwaar verkeer dient de drogingsperiode
verlengd te worden van 12 tot 24 uur en dit alles bij een omgevingstemperatuur van 15˚C tot 20˚C.

Het 25 kg pakket Concrex Asfaltrep bestaat uit een 2,5 l bus met harskit, een 1 l bus met verhardingsmiddel en vulstof. Alles is verpakt in
een plastic verpakking van 30l.
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

emmer van 25 kg (bestelnr. WA50109)
25 kg voor ± 1 m2 bij 15 mm dikte

Bitumend
Koud zandasfalt voor het snel herstellen van kuilen.
Na herstel kan het asfalt meteen worden bereden.

• Gebruiksklaar
• Kan op een natte ondergrond worden a
 angebracht (watervrij maken)
• Zo goed als reukloos
VERPAKKING:	emmer van 20 kg (bestelnr. WA56001)
DEKVERMOGEN:
25 kg voor ± 0,5 m2 bij 24 mm dikte

Stamper: Een vierkante stamper van
4,5 kg met een steel van 1370 mm
gelakt staal. Voor het optimaal aanbrengen van Bitumend
(Bestelnummer WA58027
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Voorbereiding
BONITA handzeep

Magische natte doekjes

Krachtig reinigende handzeep
Bijzondere bestanddelen reinigen de huid zonder deze ruw te
maken. Bonita bevat huidbeschermingsmiddelen zodat de huid
ook wordt verzorgd. Dus geen kloven meer in de handen en de
huid voelt zeer zacht aan en ruikt heerlijk.
•	Zeer economisch verbruik (2g/gebruik)
•	Biologisch afbreekbaar
•	Wastafels en sifons verstoppen niet

GEBRUIK: Algemene grondige reiniging van de handen; ideaal voor
garages, werkplaatsen, fabrieken, reiniging van de
handen na het schilderen of na het werken met olie
of vet, enz...

Met de Magische natte doekjes krijgt u zelfs het ergste vuil van uw
handen, zonder water en zeep. Magische natte doekjes weken het
vuil zoals olie, vetten, roet, enz. op uw handen los en vervolgens
wordt het door de doekjes geabsorbeerd.
• Geen water nodig
• Kan overal worden gebruikt
• Snel en doeltreffend
• Bevat huidverzachtende middelen
• Wrijfdoekjes die niet krassen

IDEA

AL v
oor g
scho
rote
onm
aak

Magische natte doekjes kunnen door iedereen worden
gebruikt en zijn eveneens uitstekend voor het reinigen van
gereedschappen, motoren, pompen, enz.
Combineren met: 	zeepdoseerpomp en bevestigingshouder
(bestelnr. BL09850-01-0000 en BL09852-01-000) voor
de bus van 1 kg
VERPAKKING:

VERPAKKING: 	doos van 6 emmers met 35 doekjes (bestelnr. IM58000)
of 6 emmers met 75 doekjes (bestelnr. IM58010)

bus x 1 kg (bestelnr. BL06618-03-0001 )
emmer van 5 kg (bestelnr. BL06618-03-0005)

CLEAN-setral-BIO EDK

IDEAAL VOOR REINIGEN VAN
GECOATE VLOEREN

Ecoreiniger

Schoonmaakmiddel voor epoxy vloeren
Een biologisch afbreekbaar middel voor het verwijderen van
coatings, lakken en afdichtingsresten. Ook geschikt voor gebruik
op behandelde metaaloppervlakken en aluminium.
VERPAKKING:

20 liter (bestelnr. SE905-020) en
200 liter (bestelnr. SE905-200)

Een zeer krachtig product voor het eenvoudig reinigen van epoxy
en geverfde vloeren.
• Verwijdert zeer snel vet en b
 andensporen
• Oplosmiddelvrij en reukloos
• Tast coating of verf niet aan
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes e
 n omgevingen
VERPAKKING:

Vloerschraper met metalen schraapblad en een steellengte van 122 cm
(bestelnr. WA58021)
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blik van 30 liter (bestelnr. 40110)
drum van 200 liter (bestelnr. 40110/C)
VERBRUIK:	± 8 m2 / 1 liter
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Herstel: dak
Roofite®
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Vloeibaar product voor het herstellen van daken

Met Roofite kunt u snel en voordelig lekkende daken dichten dankzij een unieke mix van bitumen,
rubber en versterkte vezels. Lekken en scheuren worden, indien gewenst, met behulp van het versterkende Roofite canvas in een zeer korte tijd hersteld, zelfs tijdens een regenbui.

Kostenbesparende dakrenovatie!

GEBRUIK: herstellen van barsten en gaten in daken van poreus asbest, gegolfd plaatijzer,
beton, dakpannen en vilten dakbekleding

COMBINEER DIT PRODUCT MET: Roofite canvas
VERPAKKING:	emmers van 10 kg (bestelnr. WA56002)
en 25 kg (bestelnr. WA56003)
DEKVERMOGEN:
10 m2 / 10 kg
PRIJS:
10 kg € 118,- 25 kg € 254,-

Prijzen excl. BTW

VERFKWAST:	
Met kunststof handvat, breedte 100m
(bestelnr. DV58412)

Alleen in zwart verkrijgbaar

Roofite® canvas

Versterkend reparatiegaas
• Waterdicht
• Bestand tegen hevige stortbuien
• Voor complete renovatie of noodreparaties
• Eenvoudig aan te brengen met een kwast
• Duurzaam en economisch in gebruik
• Het versterkte gaas kan zelf op maat worden gesneden
om snel en efficiënt lekken van allerlei afmetingen te herstellen

COMBINEER DIT PRODUCT MET: Roofite®
VERPAKKING: 1 canvasvel van 5 m2 (500 cm x 100 cm) (bestelnr. WA56006)
5 canvasvellen elk van 5 m2 (500 cm x 100 cm) (bestelnr. WA56007)

Roofite® Tape

Industrieel reparatietape met aluminium en kleeflaag
Roofite TAPE is een zelfklevende tape waarmee veel
soorten reparaties kunnen worden uitgevoerd, o.a.
scheuren in beton, aansluiting van dak naar muur, gaten
in pijpen, enz.
De tape is verkrijgbaar in verschillende breedtes met een
loodkleurige aluminiumafwerking, is waterdicht en flexibel
zelfhechtend.

VERPAKKING: Lengte per rol van 10 mtr.:
tapebreedte 75 mm (bestelnr. WA56020),
tapebreedte 100 mm (bestelnr. WA56021),
tapebreedte 150 mm (bestelnr. WA56022)
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Herstel en egalisatie: beton
High Strength

Epoxyharsmortel ideaal voor bevestiging van fundatiebouten van machines
Veelzijdige epoxyhars vulspecie met sterk aanhechtingsvermogen en grote trekvastheid
Uitstekend aanhechtingsvermogen en hoge treksterkte. Deze 100% epoxyharsmortel
is uitstekend geschikt voor het bevestigen van stalen producten in betonvloeren, o.a.
fundatiebouten voor metaalbewerkingsmachines, kunststofmachines, houtbewerkingsmachines, machines voor de voedingsindustrie, drukkerijmachines, enz. Ook kan het
product worden gebruikt om trillende machines te verankeren.
• Ook voor verankeren van trillende machines, treksterkte >30 MPa bij 20ºC,
druksterkte >60 MPa bij 20ºC
• Verhardt in 1 uur (kan na 24 uur aantrekkrachten opnemen)
• Verwaarloosbare krimp
• Uitstekende chemische weerstand tegen zuur, alkali, olie en petroleum
• Geen primer vereist en oplosmiddelvrij

GEBRUIK: Ideaal voor het vullen van holle ruimtes en scheuren, het bevestigen
van bouten, kolommen, rails, enz.
Benodigde hoeveelheid: 2 kg vult circa 30 st. gaten met een gatdiameter van
Ø 25 mm en een diepte van 50 mm (0,001 m2).
Let op! Laagdikten groter dan 50 mm in meerdere lagen opbouwen ter voorkoming
van ongewenst grote warmteontwikkeling.
VERPAKKING:

Fine Crack Filler

2 kg (bestelnr. WA50137)

GEBRUIK: Opvullen van

Krimpvrij vloeibaar vulmiddel
Fine Crack Filler is een eenvoudig te gebruiken en zeer slijtvast
product om fijne haarscheuren en barsten in beton probleemloos
weg te werken.

fijne scheurtjes en barsten in
beton (verwerkingstijd maximaal 20 tot 30 minuten)

• Sneldrogend
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Zeer voordelig in gebruik
• Supersterke epoxyformule
• Overschilderbaar
• Krimpvrij
VERPAKKING:
Bus van 500 ml (bestelnr. WA50121)
DEKVERMOGEN:	1 bus van 500 ml herstelt ± 25 meter barsten
van 2 mm breed en 5 mm diep
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voor haarscheuren in beton
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Afwerking: vloeren

Concrex® Flex

Voor

Na

Zeer krachtige en flexibele epoxymortel voor
ruimtes met veel beweging en trillingen

GEEN
AFGEBROKKELDE
VOEGEN EN
SCHADE VAN
TRILLINGEN
Verhardingstijd:	
3-6 uur bij 15-20 °C Binnen 8 tot 12 uur
gereed voor zwaar verkeer
Primer:	Tack Coat (p ?) wordt aanbevolen maar is
niet altijd vereist
Gereedschappen: vlakspaan, of troffel
Geschikt voor:
beton, zand en cement, metaal

Concrex® Flex is speciaal ontwikkeld met een nieuw harsmengsel
om beweging mogelijk te maken. Dankzij Concrex® Flex rekent u af
met afgebrokkelde krimpvoegen en problematische ruimtes met
veel trillingen en bewegingen. Het product heeft dezelfde eigenschappen als Concrex® Original. Het kan dus nog steeds haaks
worden afgewerkt en breekt niet.
• Zeer krachtige Concrex-sterkte
• Trillingbestendig
• Kan haaks worden afgewerkt
• Snelle verharding
• Kan, indien gewenst, geschilderd worden
Belangrijkste
Herstellen van beschadigd beton rond krimptoepassingen:	voegen, hellingen, geleiderails, afvoerbuizen
en deksels voor mangaten.
Gebruik:
Binnen en buiten
VERPAKKING:
emmers (incl. verharder) van 10 kg (bestelnr. WA50132)
DEKVERMOGEN: 1,2 m2 / 10 kg op een laagdikte van 5 mm

Concrex® Fine Filler

Concrex Fine Filler is een dubbelpak
Epoxyharsmortel en zeer slijtvast product
voor het vullen van kleine gaten, scheuren
en holtes in cement en metselwerk.

• Eenvoudig te mengen 50:50
• Graniethard en bijna onverwoestbaar
• Na 4 dagen bestendig tegen bijna alle chemische producten
• Reukloos en geen krimp tijdens verwerking
• Oplosmiddelvrij en geschikt voor binnen en buiten
Aanbevolen werktemperatuur
bij 20˚C
Verwerkingstijd
30 min.
Begin van het harden
4 uur
Kan geschilderd worden (Watco verf)
12 uur
Kan met zwaar verkeer belast worden
16 uur
Volledig uitgehard
4 dagen
Min./max. verwerkingstemperatuur 5˚C t/m 30˚C

C H E M I E
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bij 10˚C
60 min.
8 uur
16 uur
24 uur
7dagen

VERPAKKING:	elke verpakking wordt geleverd incl. een pot van
750 gr. epoxyhars en een pot van 750 gr. verharder,
instructievoorschriften, handschoenen, uitstrijker
en 2 stuks spatels
VULVERMOGEN: Een pak van 1,5 kg geeft ongeveer een opbrengst
van 1 l vulmateriaal
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Afwerking: vloeren en muren
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Concrex verticaal is een aangepaste versie van onze basis
Concrex en bevat vederlichte epoxyhars zodat verticale oppervlakken zoals o.a. muren en betonpilaren eenvoudig en snel kunnen
worden hersteld.

Concrex® verticaal
Superlichte epoxyharsen

2 kleuren

• Uitstekende hechting
• Zakt niet in tijdens het aanbrengen
• Snelle droogtijd
• Waterdicht en duurzaam

GR
Grijs

ST
Steen

GEBRUIK: Alle verticale beton- en morteloppervlaktes
VERPAKKING:

2,5 kg (bestelnr. WA50115/+kleurletter) en 25 kg
(bestelnr. WA50114/+kleurletter) (incl. verharder)
DEKVERMOGEN:	0,6 m2 / 2,5 kg • 6 m2 / 25 kg bij een
deklaag van 5 mm

Vertical Crack Filler
•
•
•
•
•

Tweecomponenten harspasta voor buitenreparaties die zeer sterk
moeten zijn. Kan gebruikt worden voor horizontale en v erticale
scheuren tot aan een breedte van 6 mm en die niet in beweging zijn.

Eenvoudig aan te brengen
Minimaal inzakken van de pasta tijdens het aanbrengen
Extra sterke oplosmiddelvrije formule
Sneldrogend
Krimpvrij

GEBRUIK: Ideaal voor beton, cement, bakstenen, steen en
andere soorten metalen en d
 iverse soorten hout.

VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

310 ml tube (bestelnr. WA50124)
1 tube van 310 ml vult een scheur met een afmeting
van 8 mtr x 6 mm en een diepte van 6 mm

Kitpistool voor het plaatsen van de 310 ml tube (excl. tube):

Tack Coat
INHOUD:

pakket 1 m2
(bestelnr. WA50300) en
pakket 6 m2
(bestelnr. WA50301)

Tack Coat Cold Cure
INHOUD:

pakket 1 m2
(bestelnr. WA50302)

Tack Coat is een hechtingsprimer voor het krijgen van
een beter hechtingsoppervlak voor het gebruik van
Concrex.

COMBINEER DIT PRODUCT MET:
(wanneer noodzakelijk) • Concrex standaard
• Concrex verticaal • Concrex kleur
• Concrex high temp.
Tack Coat Cold Cure is een hechtingsprimer
speciaal voor de Concrex Cold Set voor verwerking bij
lage temperaturen. Voor het krijgen van een betere
hechting. Zowel voor vloeren als verticale oppervlakken.

COMBINEER DIT PRODUCT MET:
(wanneer noodzakelijk) • Concrex cold set

Tack Coat Damp Prime
INHOUD:

C H E M I E
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pakket 1 m
(bestelnr. WA50310) en
pakket 6 m2
(bestelnr. WA50311)
2

TE GEBRUIKEN BIJ:
Vochtige ondergrond voordat Concrex wordt
aangebracht.
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Herstel en egalisatie van betonvloeren
Concrex® Cold Set

Epoxyharsmortel • Hardt uit tot 0°C

5˚
0˚
-5˚

• Sneldrogende epoxyformule (zelfs bij 0˚C)
• Graniethard en bijna onverwoestbaar
• Waterdicht en antislip

GEBRUIK: 

• Beschadigde betonvloeren in vriesruimten
• Reparatie van deuropeningen en laadkades
• Winterreparaties

COMBINEER DIT PRODUCT MET:

Tack Coat Cold Cure

VERPAKKING:	emmers (incl. verharder) van 10 kg (bestelnr. WA50118)
en 25 kg (bestelnr. WA50128)
DEKVERMOGEN: 1,2 m2 / 10 kg bij een deklaag van 5 mm

Concrex® Deep Fill

Ideaal voor het snel en kostenbesparend vullen van
gaten bij een temperatuur vanaf ±15°C en hoger

Concrex® Cold Set Deep Fill

Ideaal voor het snel en kostenbesparend vullen
van gaten en geschikt te verwerken bij temperaturen vanaf 0°C t/m 10°C

15 t/m 100 mm
dikte in
één laag

Concrex Deep Fill is een nieuwe formule die de mogelijkheid geeft
om eenvoudig en snel dikke lagen aan te brengen.
Het is tevens ideaal en economisch verantwoord voor het aanbrengen van een fundering, waarna deze afgewerkt kan worden met een
ander Concrex-product.
GEBRUIK: Voor diepe gaten bij druk verkeer en met een gatdiepte van 15 t/m 100 mm in één laag.
(Diepere gaten in meerdere lagen)
VERPAKKING:

emmers (incl. verharder) van 25 kg

Fine Crack Filler

Krimpvrij vloeibaar vulmiddel
Fine Crack Filler is een eenvoudig te gebruiken en zeer slijtvast
product om fijne haarscheuren en barsten in beton probleemloos
weg te werken.
• Sneldrogend
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Zeer voordelig in gebruik
• Supersterke epoxyformule
• Overschilderbaar
• Krimpvrij

GEBRUIK: opvullen van fijne

voor haarscheuren in beton
scheurtjes en barsten in beton
(verwerkingstijd maximaal 20 to 30 minuten)

VERPAKKING:
bus van 500 ml (bestelnr WA50121)
DEKVERMOGEN: 1 bus van 500 ml herstelt ±25 meter barsten van 2 mm
breed en 5 mm diep

Concrex® Damp Reparatiekit
Reparatiekit voor natte oppervlakken

Voor het repareren van gaten en s cheuren, met een uitzonderlijk taai en zeer klevend middel voor
oppervlaktes, die niet eenvoudig k unnen worden drooggemaakt.
• Uitstekende hechting
• Graniethard en bijna onverwoestbaar
• Waterdicht
INHOUD:
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:
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emmer van 10 kg (bestelnr. WA50125)
Concrex, 1 set Tack Coat Damp prime en kwast
1,2 m2 / 10 kg bij een deklaag van 5 mm
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Voorbereiding
Tack Coat
Tack Coat is een hechtingsprimer voor het krijgen van
een beter hechtingsoppervlak voor het gebruik van
Concrex.
Combineer dit product met:
(wanneer noodzakelijk) • Concrex standaard • Concrex
verticaal • Concrex kleur • Concrex high temp.

INHOUD:

pakket 1 m2
(bestelnr. WA50300) en
pakket 6 m2
(bestelnr. WA50301)

Tack Coat Cold Cure Tack Coat
Tack Coat Cold Cure is een hechtingsprimer
Damp Prime
speciaal voor de Concrex Cold Set voor verwerking bij lage temperaturen. Voor het krijgen van
een betere hechting. Zowel voor vloeren als verticale oppervlakken.
Combineer dit product met:
(wanneer noodzakelijk) • Concrex cold set

INHOUD:

pakket 1 m2
(bestelnr. WA50302)

Te gebruiken bij:
Vochtige ondergrond voordat
Concrex wordt aangebracht.

INHOUD: pakket 1 m2
(bestelnr. WA50310)
enpakket 6 m2
(bestelnr. WA50311)

Concrex® Damp Reparatiekit
Reparatiekit voor natte oppervlakken

Voor het repareren van gaten en s cheuren, met een uitzonderlijk taai en zeer klevend middel voor
oppervlaktes, die niet eenvoudig k unnen worden drooggemaakt.
• Uitstekende hechting
• Graniethard en bijna onverwoestbaar
• Waterdicht
INHOUD:
VERPAKKING:
DEKVERMOGEN:

emmer van 10 kg (bestelnr. WA50125)
Concrex, 1 set Tack Coat Damp prime en kwast
1,2 m2 / 10 kg bij een deklaag van 5 mm

4-Uur Epoxyprime

GEBRUIK: Kwalitatief hoogwaardige epoxyharscoatings.
Aanzienlijke voordelen t.o.v. traditionele primer op waterbasis
m.b.t. doordringing, aanhechting en uitharding.

Speciaal doordringbare primer die
binnen 2 tot 4 uur overschilderbaar is
VERPAKKING:
bus van 5 liter (bestelnr. WA50306)
DEKVERMOGEN:	Bij normaal oppervlak ca. 20 m2. Bij geëtst en
medium grof (poreus) oppervlak ca. 15 m2.
Niet gebruiken op gladde vloeren

• Oplosmiddelvrij (niet op waterbasis)
• Bindt zachte en korrelige vloeren
• Garandeert een langdurige adhesie met epoxyverf
•	Grondverf en epoxyverf aangebracht op dezelfde dag, hoge
besparing in arbeidskosten en minimale wachttijden

Safety Tape Primer
TE GEBRUIKEN BIJ:
Sure Step kleefstroken, Sure Step Tiles en Safety Tapes die
met de zelfklevende achterkant worden aangebracht op
stoffige, poreuze en korrelige oppervlakken

VERPAKKING:
bus van 500 ml (bestelnr. WA50308
DEKVERMOGEN:	bij Safety Tapes voor 2 rollen van 50 mm breed
bij Sure Step 20 st. stroken
bij Sure Step Tiles 80 st. plaktegels

Galvaprime
TE GEBRUIKEN BIJ:
Het coaten van gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken.
Bij Safety Grip (pag. 20) en Roofite (pag. 14/15) kan het
overcoaten op dezelfde dag worden gedaan.

DEKVERMOGEN:
± 20 m2 met 1 liter
INHOUD:	1 flacon van 1 liter (bestelnr. WA50303)

Powerfloat/Primer
TE GEBRUIKEN BIJ:
Hechtingsprimer voor gladde en niet poreuze vloeren om vervolgens te
coaten met een oplosmiddelvrije coating.

INHOUD:
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pakket 30 m2 (bestelnr. WA50312)
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Afwerking: vloeren
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Maak uw vloer weer als nieuw met Epoxy Gloss Coat en Flowtop

Bevat geen oplosmiddelen, is ideaal voor zwaarbelaste vloeren.
Epoxy Gloss Coat is eenvoudig te reinigen.
Pag 7, 16 & 17

Epoxyline 
pag. 11

OPLOSMIDDELVRIJ
14 kleuren

BRU
Bruingeel

TR
Tegelrood

LGR
Lichtgrijs

GR
Grijs

TC
Terracotta

Epoxy Gloss Coat

C
Crème

W
Wit

B
Blauw

Signaalkleuren /
premium kleuren

Z

G
Groen

Zwart

SR
Signaalrood

BR
Bourgogne

SE

BK
Koningsblauw

Veiligheidsgeel

Bevat geen oplosmiddelen en is ideaal voor zwaarbelaste vloeren.
Epoxy Gloss Coat is eenvoudig te reinigen.
• Uitzonderlijke slijtvastheid
• Sneldrogend (in een nacht bij een temp. van ± 20°C)
• Eenvoudig aan te brengen met een roller
• Zeer mooi ogende afwerking
• Oplosmiddelvrij
Specifieke voordelen van de oplosmiddelvrije formule
• Kan aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlaktes
• Reukloos
• Kan gebruikt worden in kleine ruimtes

GEBRUIK: Ideaal voor intensief bereden vloeren (bijv. met vork-

Proefcoatings en
monstertegeltjes voor de
juiste kleur zijn op 
aanvraag GRATIS 
verkrijgbaar
VERPAKKING:
bus van 5 liter (bestelnr. WA51000 / +kleurletter)
DEKVERMOGEN: 1e laag: 30 m2 / 5 liter • 2e laag: 42 m2 (Advies 2 lagen)

heftrucks), fabrieksvloeren, magazijnen, garages, showrooms, enz.
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Voorbereiding
Ecoreiniger

Schoonmaakmiddel voor epoxy vloeren
Een zeer krachtig product voor het eenvoudig reinigen van epoxy
en geverfde vloeren.
• Verwijdert zeer snel vet en b
 andensporen
• Oplosmiddelvrij en reukloos
• Tast coating of verf niet aan
• Geschikt voor vrijwel alle oppervlaktes e
 n omgevingen
VERPAKKING:

blik van 30 liter (bestelnr. 40110)
drum van 200 liter (bestelnr. 40110/C)
VERBRUIK:	± 8 m2 / 1 liter

IDEAAL VOOR REINIGEN VAN
GECOATE VLOEREN

Concroff super-safe

Bio-D

Concroff super-safe is een krachtige penetrerende ontvetter die olie en vet uit beton- en
andere mortelvloeren verwijdert.

Bio-D heeft dezelfde krachtige voordelen als Concroff
maar zonder oplosmiddel, zodat Bio-D perfect
geschikt is voor het ontvetten en schoonmaken van
kleine ruimtes of voor gebruik in de voedingsindustrie.

GEBRUIK: Ontvetten van beton- en andere

GEBRUIK: Kleine ruimtes, ruimtes met beperkte

 ortelvloeren in garages, fabrieken en werkm
plaatsen. Tevens te gebruiken voor het ontvetten en reinigen van machines.

ventilatie, voedingsindustrie, slachthuizen, enz...
• Oplosmiddelvrij

VERPAKKING:

VERPAKKING:

Krachtige ontvetter voor betonvloeren en machines

Biologisch afbreekbare ontvetter

• Geen reukhinder

blik van 5 liter (bestelnr. WA51106)
en 25 liter (bestelnr. WA51105)
VERBRUIK:	15 m2 / 5 liter • 75 m2 / 25 liter

blik van 5 liter (bestelnr. WA51107)
en 25 liter (bestelnr. WA51101)
VERBRUIK:	9 m2 / 5 liter • 45 m2 / 25 liter

CLEAN-setral-BIO EDK

Cemtetch

Etsmiddel voor gladde vloeren

Cemtetch is een op zoutzuur gebaseerd etsmiddel om g
 epolijste
betonvloeren ruw te maken alvorens te schilderen.
Een biologisch afbreekbaar middel voor het verwijderen van
coatings, lakken en afdichtingsresten. Ook geschikt voor gebruik
op behandelde metaaloppervlakken en aluminium.
VERPAKKING:

20 liter (bestelnr. SE905-020) en
200 liter (bestelnr. SE905-200)

GEBRUIK: Ruw maken van gladde en g epolijste betonvloeren
•
•
•
•

Voorkomt het machinaal ruw maken van gladde betonvloeren
Snelle werking: ± 20 minuten
Eenvoudig weg te spoelen
Zorgt voor een goede aanhechting bij het schilderen van vloeren

VERPAKKING:
Vloerschraper met metalen schraapblad en een steellengte van 122 cm
(bestelnr. WA58021)
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VERBRUIK:

blik van 5 liter (bestelnr. 51102)
25 liter (bestelnr. 51103)
20 m2 / 5 liter • 100 m2 / 25 liter
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Gereedschap
VLOERWISSER 60CM RUBBER:
Speciale wisser te gebruiken bij het
aanbrengen van Antislip Resiflow

VERFKWAST :
Met kunststof handvat,breedte 100m

OLIEKAN:
Geschikt voor aanbrengen van Floor
Joint Sealant of Asphalt Crack Filler
Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer RA76007
VERFMIXER GEPATENTEERD:
Voor optimaal mixen van 2 componenten coating
Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV584001

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV58426

Bestelnummer DV58412

STAMPER: Een vierkante stamper
van 4,5 kg met een steel van 1370mm
gelakt staal. Voor het optimaal
aanbrengen van Bitu-Mend (p13)

TROFFEL:
Perfect voor het mengen van Concrex
Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

VACHTROL MET BEUGEL 25 CM:
Wit, diam. Ø44mm, breedte 250mm
Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV58003 en DV58003-1
ALUMINIUM TELESCOOPSTOK:
lengte 2x1mtr

Bestelnummer WA58027

Bestelnummer DV58421

SPIKES:
Om tijdens het aanbrengen over onverharde coatings te lopen - één maat.

VLAKSPAAN:
Ideaal voor elke Concrex-herstelling

Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer WA58025

Bestelnummer DV58420

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV58301

GEREEDSCHAPSREINIGINGSVLOEISTOF:
Gibol SL 108

7” PRIKROL: De stekels van de
prikrol rollen de lucht bij Flow-top
eruit, waardoor er een zeer egaal
oppervlak verkregen wordt

Bestelnummer EP4602

STAALBORSTEL/SCHRAPER:
Handig stuk gereedschap voor het verwijderen van roest en oude coatings.

Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer WA58020

UITROLBAK:
Afm. 310x350mm

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV58001
Bestelnummer DV58415

MIXERWAAIER: Ideaal voor het
mixen van verf en Concrex. Aan te
sluiten op iedere boormachine

VERFROOSTER KUNSTSTOF:
Afm. 290x310mm

Bestelnummer DV58400

Prijzen excl. BTW

VLOERSCHRAPER VOOR
ZWARE TOEPASSINGEN:
Wordt compleet geleverd met steel
van 122 cm en een blad.

Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer DV58416

MENGSCHOTEL: Veelzijdige, duurzame mengschotel voor het mengen van
Concrex of cement mortel. Voorkomt
vlekken op betonvloeren na opdrogen.
Afm. 950x950mm, diepte 50mm.

KUNSTSTOF VERFEMMER:
Kleur blauw, inh. 12ltr

RESERVEBLAD:

Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer WA58022

Bestelnummer WA58028

Bestelnummer DV58419

B E S T E L B O N
Gelieve te zenden:

Klantnummer

Bestelnummer

Aantal

Mailcode:
(zie pagina 32 achterkant)

Alle prijzen excl. BTW
Aflevering begane grond

Datum:

(indien bekend)

Artikelomschrijving

e per stuk

e totaal

Totaal
orderbedrag:
Behandelingskosten &
vrachtkosten:
Totaal
excl. BTW:

(a.u.b. volledig invullen)

Firmanaam:__________________________________________
T.a.v.:_______________________________________________
Adres:_______________________________________________
Postcode / Plaats:____________________________________
Telefoon:____________________________________________
Fax:_________________________________________________
E-mail:______________________________________________

Handtekening voor akkoord.

BTW nr.:_____________________________________________

Handtekening:

Inkoopordernr.:_______________________________________
Afleveradres, indien afwijkend van bovenstaand adres:
____________________________________________________

datum:

____________________________________________________

Levering vindt plaats volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.
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#

Prijzen excl. BTW

Bestelnummer WA58021

BESTEL/AFLEVERADRES:
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www.gibac.nl
Ontdek de
website van
Gibac!
Gibac heeft een overzichtelijke site
ontwikkeld om u nog beter van dienst
te zijn.
In overzichtelijke categorieën kunt u snel
vinden wat u zoekt en direct bestellen!
Kijk snel op www.gibac.nl voor meer productinformatie.

