
Strizo® PU 715.M
3 componenten transparant extra matte watergedragen 
polyurethaan topcoat

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C EN 65% RV

Dichtheid      1,06 kg/liter
Vaste stof gehalte     na verdunning met demi-water 40% # 
Mengverhouding   (6kg set) 3,65 delen       A-comp.
       0,85 delen       B-comp.
       1,5 delen  Demi-water
Mengverhouding   (12kg set) 7,3 delen A-comp.
       1,7 delen B-comp.
       3 delen  Demi-water
Aanbevolen verbruik     2 lagen (100 - 120 g/m² per laag)
Verwerkingstijd     ca. 1 uur
Verwerking      15⁰C - 30⁰C ; 40% - 75% RV
Stofdroog      na 1,5 uur 
Licht beloopbaar     na 16 uur
Overschilderbaar     na 6 uur (binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen) 
Mechanisch belastbaar    na 3 dagen
Chemisch en volledig belastbaar   na 7 dagen
Vorstbestendig     nee

#: zonder A+B te verdunnen met demi-water, kan het product niet verwerkt worden
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Transparant en extra matte watergedragen 3-com-
ponenten polyurethaan topcoat met een hoge mate 
van UV-bestendigheid met Optimum Cleaning.

Het is een transparante, extra matte en slijtvaste top-
laag voor Strizo® vloersystemen. Daarnaast geeft het 
een duurzame bescherming voor decoratieve Strizo® 
vloersystemen bij lichte belasting. Zodra het uitge-
hard is, krijgt het een mat en transparant uiterlijk.

Praktisch rendement: 200 g/m² ca. 75 micrometer

EIGENSCHAPPEN
      Mat uiterlijk
      Watergedragen, reukarm
      Oplosmiddelvrij (conform BREEAM eis)
      Goede UV-bestendigheid
      Gemakkelijk verwerkbaar met kwast en roller
      Goede smet en chemische bestendigheid
      Goed en eenvoudig reinigbaar
      Brandklasse volgens NEN EN 13501-1: Bfl - s1
      Slijtvast
      Goede bestandheid tegen schoenzolen 
      (Black Heel Resistance)



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. 

VERWERKINGSVOORWAARDEN
Let op, goed ventileren om condensvorming te 
voorkomen. Voorkom tocht. Zet geen deuren en ra-
men tegenover elkaar open tijdens de verwerking en 
uitharding. Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid 
de 75% niet overschrijdt en een ondergrond tempe-
ratuur van minstens 10⁰C én tenminste 3⁰C boven 
het dauwpunt. Bij een wisselende luchtvochtigheid, 
temperatuur, luchtstroom en laagdikte kan verschil 
in glansgraad optreden.  

VERWERKING PRODUCT
De Strizo® PU 715.M vanuit een emmer rechtstreeks 
op de vloer opzetten met een brede microvezelroller 
(25 cm en een poolhoogte van circa 12 mm).

Randen opzetten met een kwast en doorrollen met 
een 10 cm brede microvezelroller. Werk maximaal 5 
minuten vooruit voor de grote vlakken om zichtbare 
rollerbanen en aanzetten te voorkomen.

Coating aanbrengen met een verbruik van 100 – 125 
gram/m². Werk zonder eerder aangebrachte delen 
te overlappen. Rol direct in de rolrichting na en neem 
de roller op in het eerder aangebrachte vlak.

De laagdikte dient overal gelijk te zijn i.v.m. kleurge-
lijkheid en glansgraad. Bij grotere vloeroppervlakten 
dient men, om aanzetten te voorkomen, met meer-
dere personen te werken. 
 
Altijd nat-in-nat en werken binnen de pot-life. Strizo® 
PU 715.M in twee lagen binnen 24 uur aanbrengen.

Door toevoeging van 2,5% pp korrel is anti-slip af-
werking mogelijk.

Na gebruik kan je het gereedschap het beste direct 
met water reinigen

VOORBEHANDELING
Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te 
zijn. Na de ondergrond getest te hebben op hechting, 
deze licht en gelijkmatig opschuren zonder krassen 
in de ondervloer te maken; krassen kunnen wellicht 
zichtbaar blijven. Muren, kolommen en 
plinten beschermen tegen spatten.

Verpakking:   6 kg    
   12 kg

BELASTBAARHEID

Temperatuur Loop
belasting

Lichte 
belasting

Volledige 
belasting

20ºC 60% rv 16 uur 24 uur 7 dagen
30ºC 60% rv 12 uur 16 uur 5 dagen


