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Strizo® marmer 

 

Product omschrijving Natuurlijk marmergranulaat voorzien van een oplosmiddelvrije transparante 

polyurethaancoating. Door de natuurlijke oorsprong van deze granulaten 

kunnen kleine kleurafwijkingen voorkomen. 

 

 

Eigenschappen     Decoratief 
      Zuiver natuurlijk marmer 
      8 kleuren 

      Kleurvast, hoogste UV bestendigheid. 

     
 

 

Technische gegevens  dichtheid   2.7 kg/liter (stortgewicht) 

    korrelfractie   1 – 4mm 

kleuren                                             Bardiglio 

Botticino 

Carrara 

Grigio Carnico 

Grigio Cenere 

Nero Ebano 

Occhialino 

Rosa Corallo 

vaste stof gehalte   100 %  

    hardheid    3 - 4 (Mohs) 

verbruik                                            Ca. 10mm laagdikte 14 kg/m² 

 

 

Verwerking              De ondergrond moet blijvend schoon, droog en stofvrij zijn.  

 Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 
1,5 N/mm². 

 Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode. 
 Geen optrekkend vocht conform ASTM norm. 

Doordat de marmer voorzien wordt van een oplosmiddelvrije transparante 
polyurethaancoating heeft dit de volgende voordelen, harder, niet meer 
poreus, geen stof, meer glans, droog, gemakkelijker te verwerken. Daardoor 
zal de Strizo marmervloer t.o.v. onbehandeld marmer, sterker, slijtvaster, 
kleurbriljanter en zeer goed reinigbaar zijn doordat het bindmiddel voor het 
verleggen volledig wordt benut voor de vloer en niet wordt opgenomen door 
het marmer. Voor binnen mengen met 8% Strizo EP 220 voor binnen/ buiten 
mengen met 6-8% Strizo PU 250. 

                                                         Het leggen van kunststofvloeren vereist vakmanschap en het correct 

opbouwen van het complete vloersysteem. 

 

 

Verpakking    Verpakking in 25 kg PE zak. Andere verpakking op aanvraag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Houdbaarheid Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking op een vorstvrije, 

koele, droge en goed geventileerde locatie. Onder deze omstandigheden is 
het materiaal onbeperkt houdbaar. 

 

 
 
Veiligheid In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de 

verpakkingsmaterialen. 
 Voor de specifiek genoemde producten in dit product blad zijn de betreffende 

veiligheidsbladen van toepassing. 
 

 
 
 
 
Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen 
en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De 
omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid 
daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook.  
Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.              


