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LAB Cementum Floor Connect | Stap 2/5 

LAB Cementum Floor Connect is een hechtprimer voor binnen. LAB Cementum Floor Connect bevat 

enige structuur waardoor een goede hechting met LAB Cementum Floor ONE verkregen wordt. LAB 

Cementum Floors is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een beton effect gecreëerd kan 

worden op vloeren. Eenvoudig toe te passen en volledig DIY. Het LAB Cementum Floors systeem 

bestaat uit 5 verschillende producten, namelijk: LAB Cementum Floor Primer, LAB Cementum Floor 

Connect, LAB Cementum Floor ONE, LAB Cementum Floor TWO en LAB Cementum Coating 

Transparant. 

 

Kenmerken 

✓  GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo. 

Neem bij vragen contact op. 

 

Productspecificaties 

Toeppassing: Binnen. 

Gebruiksdoel: Vloeren. 

Ondergrond: LAB Cementum Floor Connect kan o.a. worden toegepast op vloeren van 

steenachtige materialen, beton, hout, egaline, anhydriet, cementdek en 

tegels welke met LAB Cementum Floor Primer zijn behandeld en afgewerkt 

worden met het volledige LAB Cementum Floors systeem. De ondergrond 

dient altijd draagkrachtig, droog, stof en vetvrij te zijn en mag geen 

cementhuid, lijm- en (siliconen)kitresten bevatten. 

Kleur: LAB Cementum Floor Connect wordt pas op kleur gebracht na afwerking met 

LAB Cementum Floor ONE en LAB Cementum Floor TWO. 

Glansgraad: Mat. 

Verbruik: Ca. 0,1-0,3 kg per m². 

 

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?  

Meet de breedte en de lengte van het oppervlak dat je gaat bewerken. Vermenigvuldig dit met elkaar 

en deel het vervolgens door het verbruik per kg. Nu weet je hoeveel kg je nodig hebt voor 1 laag. 

Bijvoorbeeld: bij een vloer van 5 m x 2 m (10 m² x 0,1-0,3 = 1-3 kg) heb je voor 1 laag 1-3 kg LAB 

Cementum Floor Connect (verbruik per kg is ca. 0,1-0,3 m²) nodig. 
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Voorbehandeling 

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd 

draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij te zijn en mag geen cementhuid bevatten. Door de ondergrond 

op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. 

Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen. 

Let op!  Bij alle verwerkte producten de aangegeven droogtijd van de fabrikant aanhouden. 

 

Steen: Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Schuur de vloer op met diamant. 

Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of een 

kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim laten zitten, let 

op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met plinten. Controleer de 

vloer op gaten en scheuren, deze repareren met glasweefselband in 

combinatie met epoxyplamuur. Vervolgens behandelen met LAB Cementum 

Floor Primer. We adviseren om alvorens het gebruik van een van boven-

genoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door te 

lezen. 

Beton: Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige 

cementhuid, lijm- en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Schuur de 

vloer op met diamant. Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige 

doek of een kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim 

laten zitten, let op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met 

plinten. Controleer de vloer op gaten en scheuren, deze repareren met 

glasweefselband in combinatie met epoxyplamuur. Vervolgens behandelen 

met LAB Cementum Floor Primer. We adviseren om alvorens het gebruik van 

een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatie-

blad door te lezen. 

Hout:  Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Toplaag opruwen d.m.v. 

schuren totdat er een draagkrachtige ondergrond ontstaat. Hierna de 

ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of een kleefdoekje om al 

het schuurstof te verwijderen. Wandaansluitingen afwerken met plinten. 

Controleer de vloer op gaten en scheuren, deze repareren met 

epoxyplamuur. Vervolgens behandelen met LAB Cementum Floor Primer. 

We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde 

producten het desbetreffende productinformatieblad door te lezen. 



 

Pagina 3 van 7 
 

Let op!  Hout is een natuurproduct en blijft gevoelig voor veranderingen in 

temperatuur en luchtvochtigheid. Er kunnen krimpscheuren ontstaan tussen 

de aansluitingen van de houten delen zodra het hout gaat werken. Houdt de 

relatieve luchtvochtigheid constant om dit zoveel als mogelijk te voorkomen. 

De houtenvloer dient ten alle tijden stabiel, vormvast en goed bevestigd te 

zijn aan de ondergrond. Het wordt afgeraden om LAB Cementum Floors op 

een zwevende houtenvloer aan te brengen. LAB Cementum Floors kan o.a. 

worden toegepast op aanrechtbladen en diverse (hard)houten plaat-

materialen. De onderlinge verbinding tussen de platen moeten altijd goed 

zijn. Bij voorkeur met een messing- en groefverbinding waarbij de naden 

opgevuld worden met epoxyplamuur. LAB Cementum Floors is niet geschikt 

om de velling tussen plankenvloeren op te vullen en hiermee een vlakke 

naadloze vloer te realiseren.  

Egaline:  Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm- 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Toplaag opruwen d.m.v. stralen 

of schuren. Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of 

een kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim laten 

zitten, let op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met plinten. 

Controleer de vloer op gaten en scheuren, deze repareren met 

glasweefselband in combinatie met epoxyplamuur. Vervolgens behandelen 

met LAB Cementum Floor Primer. We adviseren om alvorens het gebruik van 

een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatie-

blad door te lezen. 

Anhydriet: Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm- 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Toplaag opruwen d.m.v. stralen 

of schuren conform de voorschriften van de leverancier. Hierna de 

ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of een kleefdoekje om al 

het schuurstof te verwijderen. Randschuim laten zitten, let op: niet opvullen 

en bij voorkeur nadien afwerken met plinten. Controleer de vloer op gaten 

en scheuren, deze repareren met glasweefselband in combinatie met 

epoxyplamuur. Vervolgens behandelen met LAB Cementum Floor Primer. 

We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde 

producten het desbetreffende product-informatieblad door te lezen. 

Cementdekvloer: Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige 

cementhuid, lijm- en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Schuur de 

vloer op met diamant. Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige 

doek of een kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim 
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laten zitten, let op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met 

plinten. Controleer de vloer op gaten en scheuren, deze repareren met 

glasweefselband in combinatie met epoxyplamuur. Vervolgens behandelen 

met LAB Cementum Floor Primer. We adviseren om alvorens het gebruik van 

een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatie-

blad door te lezen. 

Tegelvloeren: Bij vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm- 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Schuur de vloer op met diamant. 

Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of een 

kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim laten zitten, let 

op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met plinten. Loszittende 

tegels of delen verwijderen. Controleer de vloer op gaten en scheuren, deze 

repareren met glasweefselband in combinatie met epoxyplamuur. Let op! 

LAB Cementum Floor Primer kan bij tegelvloeren worden overgeslagen. 

Tegelvloeren behandelen met 2 lagen LAB Cementum Floor Connect. We 

adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde producten 

het desbetreffende productinformatieblad door te lezen. 

Oneffen  vloeren: Bestaande niet egale vloeren dienen eerst geëgaliseerd te worden met een 

cementgebonden egaline conform de voorschriften van de leverancier. Na 

de aanbevolen droogtijd kan het oppervlak voorbehandeld worden. Bij 

vloerverwarming vooraf het opstookprotocol volgen. Goed ontvetten met 

LAB Verfreiniger en nawassen met schoonwater. Eventueel aanwezige lijm- 

en (siliconen)kitresten volledig verwijderen. Schuur de vloer op met diamant. 

Hierna de ondergrond afnemen met een licht vochtige doek of een 

kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Randschuim laten zitten, let 

op: niet opvullen en bij voorkeur nadien afwerken met plinten. Controleer de 

vloer op gaten en scheuren, deze repareren met glasweefselband in 

combinatie met epoxyplamuur. Vervolgens behandelen met LAB Cementum 

Floor Primer. We adviseren om alvorens het gebruik van een van 

bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door 

te lezen. 
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Verwerking LAB Cementum Floor Connect 

Behandel de vloer niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving 

tegen weersomstandigheden zoals o.a. vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren 

van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben 

op het uiteindelijke resultaat. 

 

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast PROF (maat 40), muurverfroller GROEN PROF (10 

cm en 18 cm) en beugel voor roller (universeel) of kies volledigheidshalve 

voor het complete LAB Cementum Floors systeem verwerkingspakket. 

Voorbereiding: Niet te schilderen onderdelen afdekken met afdekfolie (dun). Randen netjes 

en recht afplakken met schilderstape - KIP. 

Voor gebruik: Voor gebruik goed doorroeren. Gebruik handschoenen. 

Rendement: Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van 

aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities. 

Aantal lagen:  Afhankelijk van de dekking meerdere lagen aanbrengen. Ca. 1 tot 2 lagen. Bij 

tegelvloeren minimaal 2 lagen LAB Cementum Floor Connect aanbrengen. 

Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 25 °C. Restvocht van de 

ondergrond bij cementdek en beton mag maximaal 4% zijn en bij egaline en 

anhydriet maximaal 0,5%. 

Verdunnen: LAB Cementum Floor Connect dient niet verdunt te worden. 

Na gebruik: Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. 

Kleurechtheid: LAB Cementum Floor Connect wordt pas op kleur gebracht na afwerking met 

LAB Cementum Floor ONE en LAB Cementum Floor TWO. 

Bijwerken: Geen bijzonderheden. 

Droogtijd: Stofdroog na ca. 2 uur en overschilderbaar na ca. 4 uur (afhankelijk van de 

temperatuur en luchtvochtigheid). Tijdens het drogingsproces dient LAB 

Cementum Floor Connect beschermt te worden tegen weersomstandig-

heden zoals o.a. vocht, vorst, wind en tocht. De vloer NIET afdekken. 

Overschilderen: Na 4 uur is LAB Cementum Floor Connect overschilderbaar met LAB 

Cementum Floor ONE. 

 

 

 

https://vestingh.nl/products/platte-synthetische-kwast
https://vestingh.nl/products/muurverf-roller-middelmatige-vacht
https://vestingh.nl/products/beugel-voor-roller
https://vestingh.nl/products/afdekfolie-dun
https://vestingh.nl/products/kip-tape
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HOW- TO video LAB Cementum Floors 

 

 

Wettelijke voorschriften  

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en 

milieu te houden. 

 

Onderhoud LAB Cementum Floors 

▪ Breng beschermviltjes aan onder meubels, tafels en stoelen. Vervang de wieltjes onder stoelen 

door wieltjes met zachtere, kleurloze rolvlakken. 

▪ Maak gebruik van een droogloopmat bij de buitendeur om te voorkomen dat steentjes en zand 

naar binnen worden gelopen. Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig regelmatig en veeg 

of wis de vloer dagelijks. 

▪ Voorkom direct contact van de vloer met rubber in verband met migratie weekmakers. 

▪ Gebruik voor het reinigen en schoonmaken van LAB Cementum Floors bij voorkeur LAB ECO 

Cleaner. Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen zoals ammoniak, allesreiniger of bleekwater. 

Deze producten tasten de coating aan. 

▪ Verwijder gemorste vloeistoffen en overige vervuiling van LAB Cementum Floors zo snel mogelijk 

om intrekking te voorkomen. Alleen vochtig reinigen indien noodzakelijk. 

▪ Leg geen dierenhuiden op de vloer om verkleuring te voorkomen. 

 

Bewaarcondities en houdbaarheid 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Cementum Floor 

Connect is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum. 
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Afvalwijzer  

Lege verfblikken: Restafval 

Opgedroogde verf: Restafval 

Verwerkingsmaterialen: Restafval 

Verfresten: Klein chemisch afval 

 

Veiligheid 

WAARSCHUWING. Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Buiten bereik van kinderen houden. Indien 

medisch advies ingewonnen dient te worden de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag 

gelaatsbescherming (bij nevelvorming), oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen. 

NIET INSLIKKEN: wanneer dit zich voordoet mond grondig spoelen, veel water drinken en onmiddellijk 

een antigifcentrum of arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij 

aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU 

grenswaarde: bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 

[EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazal-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Voorkom lozing in milieu. 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken. Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad. 

 

Disclaimer  

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, 

schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie. 

De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Echter zonder garantie aangezien 

vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met onze vestiging of raadpleeg de website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de 

waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.  


