
IDRO 2K
Tweecomponenten watergedragen vernis voor houten vloeren

OMSCHRIJVING
Twee componenten polyurethaan watergedragen ( niet-vergelende ) vernis beschikbaar in de versies 10,30 
en 50 glans. In de 10 gloss-versie geeft IDRO 2K een “natuurlijk hout”-effect aan houten vloeren en de vloeren 
die met deze afwerking zijn behandeld, krijgen een natuurlijk uiterlijk, een uniformiteit en netheid die alleen 
kunnen worden vergeleken met de resultaten die worden bereikt met impregneercycli met olie en/of  was. De 
EC1-classificatie certificeert de zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, zowel bij het aanbrengen 
van het product als bij het gebruik van de vloer. Afgezien van deze kenmerken met betrekking tot het uiterlijk, 
combineert IDRO 2K eigenschappen van slijtvastheid en rubberstrepen die nooit eerder zijn bereikt door 
producten op waterbasis, en daarom wordt het zelfs aanbevolen voor gebruik op zwaar belopen vloeren. 
(in salons, winkels, enz.). Als het direct zonder primer wordt aangebracht, fleurt het de kleur van het hout 
aanzienlijk op, zonder dat dit na verloop van tijd tot vergeling leidt.

TECHNISCHE GEGEVENS CHEMISCHE-FYSISCHE EIGENSCHAPPEN bij 20°C (indicatieve waarden zijn geen productspecificaties):

Katalyseverhouding (vol/vol) 10:1

Stofdroog (minuten) 25 

Afdruk droog (minuten) 40

Overschilderen zonder schuren (uren) Na 3, binnen 5

Droog voor schuren (uren) 12/16

Light Traffic (uren) 24/36

Zorgvuldig gebruik (dagen) 3/5

Volledig droog  (dagen) 7

Glansgraad (%) – 2K (gloss) 10 

Glansgraad (%) – 2K EXPORT - (gloss) 30 

Glansgraad (%) – 2K SAT -  (gloss) 50 

Taber-test (1000 omw., 1000 g, schuurschijf CS10) (mg) 10 

Aanbrengmethode Rol, kwast 

Gemiddelde dekking per laag (g/m2) 80/100

Hechting (ruiten) (%) 100

Stabiliteit en opslag (in originele, ongeopende containers opgeslagen in een 
koele, droge plaats) (maanden) 12 

Berekende VOS (g/lt) 85

Maximaal toegestane verdunning (EC Dir.2004/42) 10% SOLUZIONE 
(droogverbeteraar)

Voor het reinigen van gereedschap W-Cleaner – Solvente Lavaggio

Standaard verpakking (Lt) 2x5,5 

TOEPASSING
Alvorens verder te gaan met de applicatie, moet het oppervlak worden behandeld met een Vermeister 
watergedragen sealer of een oplosmiddelhoudende tweecomponenten primer. In het laatste geval moet eraan 
worden herinnerd dat houtsoorten die onderhevig zijn aan sterke oxidatie (doussiè, iroko, enz.) zeer donkere 
tinten krijgen wanneer ze worden behandeld met afwerkingen op basis van oplosmiddelen. Om deze reden 
moet de barrière die door de polyurethaanprimer wordt gecreëerd, continu en uniform zijn over het hele 
oppervlak om de vorming van onaangename donkere vlekken na verloop van tijd te voorkomen. Daarom is 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat de primerlaag niet “doorslijt” tijdens het schuren. Meng component A 
met component B, in de voorgeschreven verhoudingen, onder voortdurend roeren om de vorming van vel of 
klontjes te voorkomen. Als deze onzuiverheden worden opgemerkt, is het raadzaam het product voor gebruik 
te filteren. Breng IDRO 2K op een uniforme manier aan. Meestal is op dit punt de afwerking voltooid. Mocht 
het nodig zijn om nog een laag aan te brengen, dan kan dit na 3-5 uur zonder schuren. Als het interval voor 
het overschilderen langer dan 5 uur moet zijn, moet de vloer worden geschuurd voordat de afwerking wordt 
aangebracht om scheiding te voorkomen. Als alternatief kan IDRO 2K direct op het hout worden aangebracht in 
plaats van de sealer. Het gebruik van IDRO 2K wordt niet aanbevolen op oplosmiddelhoudende halfglanzende/
matte polyurethaan vochtuithardende afwerkingen vanwege het risico op schilferen bij onvoldoende schuren. 
Om het aanbrengen van het product te vergemakkelijken, kan het worden verdund met 5 – 10% SOLUZIONE 
nadat de twee componenten met elkaar zijn gemengd. Als het product meer wordt verdund dan de hierboven 
vermelde hoeveelheden, kan de dekking worden verminderd met als gevolg een gebrek aan uniformiteit in het 
uiteindelijke uiterlijk.
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Veiligheidsmaatregelen. Bewaar het product in een goed gesloten, rechtopstaande container op een koele plaats uit de buurt van warmtebronnen. Het 
product is geclassificeerd en gecodeerd in overeenstemming met de EG-richtlijnen/regelgeving betreffende gevaarlijke stoffen. De informatie voor de ge-
bruiker staat in het betreffende veiligheidsblad. Lege containers of containers die lichte sporen van het product bevatten, moeten worden weggegooid in 
overeenstemming met de lokale regelgeving. VerMeister S.p.A. garandeert dat de gegevens in dit blad zijn verstrekt naar beste technisch-wetenschappelijke 
kennis en ervaring van het bedrijf; het bedrijf kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten die met de producten 
worden verkregen, aangezien de toepassingsvoorwaarden buiten de controle van het bedrijf liggen. Het is altijd raadzaam om de geschiktheid van het pro-
duct voor elke specifieke omstandigheid te controleren. Dit blad annuleert en vervangt alle voorgaande edities.

ONDERHOUD
Gebruik voor het onderhoud van de gecoate vloeren uitsluitend DETERGENTE NEUTRO en/of IDRONET. 
Gebruik geen alcohol, ammoniak of reinigingsmiddelen voor harde oppervlakken.Voor meer details, zie de 
ONDERHOUDSFICHE

OPMERKINGEN
BELANGRIJK: GEBRUIK ALLEEN DE JUISTE COMPONENT B. Doe geen overgebleven product terug in de container! 
Meng de twee componenten zorgvuldig door elkaar in een container met platte bodem. Gebruik vervolgens de 
meegeleverde zakjes om de roller in het product te dopen. Breng het product niet aan onder de 10°C of boven 
de 30°C.
Goed roeren voor gebruik – Boven het vriespunt bewaren.
Product onderworpen aan de beperkingen voorgeschreven door EG-richtlijn 2004/42.
DROOG OM TE SCHUREN: interval voordat de vloer klaar is om te schuren
LICHT VERKEER: pauze voordat meerdere mensen over de vloer kunnen lopen.
VOORZICHTIG GEBRUIK: interval voordat de vloer klaar is voor matig gebruik.
VOLLEDIG DROOG: interval voordat de vloer volledig gebruiksklaar is: b.v. voor meubelverwijdering, om andere 
vakmensen om werkzaamheden uit te voeren, onderhoud aan de vloer te starten, etc
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