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LAB Cementum Floors is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd 
kan worden op vloeren. Het systeem bestaat uit vijf verschillende producten: LAB Cementum Floor 
Base, LAB Cementum Floor Primer, LAB Cementum Floor ONE, LAB Cementum Floor TWO en 
LAB Cementum Coating Transparant. LAB Cementum Floor Primer is een hechtprimer, bestemd 
voor binnen, die enige structuur bevat en daarmee uitstekend geschikt is om een goede hechting 
met LAB Cementum Floor ONE  te verkrijgen. 

NOT TO PRIME IS A CRIME 

Binnen. 

Vloeren. 

LAB Cementum Floor Primer kan worden toegepast op vloeren die zijn 
voorbehandeld met LAB Cementum Floor Base.   

De kleur van LAB Cementum Floor Primer heeft geen effect op het 
eindresultaat en wordt dekkend overgeschilderd met LAB Cementum Floor 
ONE en TWO.  

Leverbaar in een compleet pakket LAB Cementum Floors voor 5 m², 10 m² 
of 25 m².  

De primer in het LAB Cementum Floors pakket is afgestemd op het aantal 
vierkante meters waarvoor je hebt gekozen. Verbruik is circa 5 tot 10 m² 
per kilo, afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van 
aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities. 

Productspecificaties 

Toepassing:  

Gebruiksdoel:   

Ondergrond:  

Kleur: 

Verpakking: 

Verbruik: 

Voorbehandeling 

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient 
altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor 
te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus 
altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding. 
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Behandel je vloer met LAB Cementum Floor Base en ga er binnen 72 uur overheen met LAB 
Cementum Floor Primer. 
 
 
Verwerking LAB Cementum Floor Primer 
 
Behandel de vloer niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving 
tegen weersomstandigheden zoals 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, coating- en lakroller WIT PROF 

(MICROVEZEL) en beugel voor roller (universeel). Of kies 
volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde LAB 
Cementum verwerkingspakket.  

 
Voorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak 

randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Cementum Floor Primer 
hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is 
de primer lastig te verwijderen. 

 
Veiligheid: Gebruik handschoenen. 
 
Voor gebruik: Goed doorroeren. 
 
Aantal lagen:  Breng LAB Cementum Floor Primer in 1 laag op. 
 
Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 25 °C. Restvocht van de 

ondergrond mag maximaal 4 procent zijn. 
 
Verdunnen:  LAB Cementum Floor Primer dient niet verdund te worden. 
 
Tape verwijderen: Door de krachtige hechting van het product kan het zijn dat met het 

verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Cementum Floor Primer op de 
tape stukjes van de primer meetrekt van het behandelde oppervlak. Om dit 
te voorkomen, snijd je de tape voordat je deze verwijdert met een scherp 
mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum Floor Primer. 

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

https://vestingh.nl/products/platte-synthetische-kwast
https://vestingh.nl/products/coatingsroller-anza-platinum
https://vestingh.nl/products/coatingsroller-anza-platinum
https://vestingh.nl/products/beugel-voor-roller
https://vestingh.nl/products/lab-cementum-verwerkingspakket
https://vestingh.nl/products/lab-cementum-verwerkingspakket
https://vestingh.nl/products/vloerfolie-dik
https://vestingh.nl/products/kip-tape
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Droogtijd: Stofdroog na circa 2 uur. Na circa 4 uur kan LAB Cementum Floor ONE 
worden opgebracht . Tijdens het drogingsproces dient LAB Cementum 
Floor Primer te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals 
vocht, vorst, wind en tocht. 

 
Overschilderen: Na circa 4 uur kun je LAB Cementum Floor ONE aanbrengen over LAB 

Cementum Floor Primer. 
 
 
Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking 
 
Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB 
Cementum Floor Primer is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.  
 
Afvalwijzer 
Lege verfblikken:  Restafval. 
Opgedroogde verf:  Restafval. 
Verwerkingsmaterialen: Restafval. 
Verfresten:   Chemisch afval. 
 
 
Kenmerken 
 
Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo. 
 
 
Veiligheid 
 
WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient 
te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Draag beschermende 
handschoenen bij de verwerking. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met water en zeep. 
Verontreinigde kleding uittrekken. NA INADEMING: frisse lucht toedienen en bij klachten een arts 
raadplegen. BIJ INSLIKKEN: mond grondig spoelen en veel water drinken. Direct een arts 
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met 
stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. 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-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees voor 
meer informatie het veiligheidsinformatieblad.  
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Disclaimer 
 
De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, 
schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste 
intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen 
garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. 
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 je wettelijke rechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


