
TOEPASSING
Mapefloor Finish 58 W is een twee-componenten, 
alifatisch polyurethaan afwerkproduct in waterige 
dispersie voor een matte, transparante of gekleurde 
afwerking.

Mapefloor Finish 58 W is een ideaal afwerkproduct 
voor Mapefloor System en Ultratop System 
lagen. Het verbetert hun weerstand tegen slijtage 
en krassen, vermindert de vuilaanhechting en 
vereenvoudigt routinematige reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden.

Voorbeelden van toepassingen
Matte, transparante of gekleurde afwerking van 
harsvloeren zoals Mapefloor System 33, Mapefloor 
System 53 en Mapefloor Comfort Systems.
Matte, transparante of gekleurde afwerking op 
gietvloeren gemaakt met Ultratop of Ultratop Living, 
maar alleen als deze vooraf zijn behandeld met 
Mapefloor Finish 52 W.

EIGENSCHAPPEN
Mapefloor Finish 58 W is een twee-componenten, 
alifatisch, transparant of gekleurd polyurethaan 
afwerkproduct met een matte afwerking gebaseerd 
op een formule die in de laboratoria van MAPEI is 
ontwikkeld.
Na uitharding verbetert Mapefloor Finish 58 W de 
mechanische eigenschappen en zorgt het met name 
voor een hogere weerstand tegen schuren en krassen.
Mapefloor Finish 58 W hecht goed op gladde, niet-
poreuze hars ondergronden.

Vloeren die zijn behandeld met Mapefloor Finish 58 
W zijn ook bestand tegen agressieve chemicaliën zoals 
zuren en medium geconcentreerde basisstoffen  evenals 
tegen minerale oliën. 

Mapefloor Finish 58 W is bestand tegen uv-licht en 
verkleurt niet geel. De transparante versie fungeert 
echter niet als uv-filter en beschermt de ondergrond 
niet tegen dit type licht. Omdat het product water 
gedragen is, is het kleurloos en daardoor geschikt voor 
gebruik in gesloten ruimtes. Dit maakt het werk van 
de vloerenleggers bij het aanbrengen van het product 
gemakkelijker.

Mapefloor Finish 58 W heeft de volgende prestatie 
kenmerken:

•	 uitstekend bestand tegen schuren en krassen;

•	 kleurloos;

•	gelijkmatige, matte afwerking;

•	bestand tegen uv-licht, geen gele verkleuring;

•	bestand tegen agressieve chemicaliën en minerale 
oliën;

•	 eenvoudig aan te brengen;

•	Water gedragen;

•	 antislip-afwerking mogelijk na toevoeging van 
Mapefloor Filler.
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•	Voor een gelijkmatige kleur adviseren wij 
Mapefloor Finish 58 W te gebruiken dat uit 
dezelfde productiebatch komt.

•	De kleur van de coating kan veranderen 
bij contact met agressieve chemicaliën. 
Een kleurverandering betekent echter niet 
dat de coating door de chemicaliën is 
aangetast. 

•	Verwijder agressieve chemicaliën zo snel 
mogelijk nadat ze in contact zijn gekomen 
met Mapefloor Finish 58 W.

•	Gebruik de juiste specifieke 
reinigingsapparatuur en reinigingsmiddelen 
om het product te reinigen, afhankelijk van 
het soort vuil of vlekken dat moet worden 
verwijderd.

•	De temperatuur van de ondergrond dient 
minimaal 3° C boven het dauwpunt liggen.

AANBRENGEN
Ondergrond voorbereiden

Harscoatings:

Mapefloor Finish 58 W kan zowel op 
nieuwe als op oude harscoatings worden 
aangebracht.
Als het product op nieuwe harscoatings 
wordt aangebracht, moeten deze hard en 
droog zijn en maximaal 24 uur eerder zijn 
aangebracht.
Als meer dan 24 uur zijn verstreken, moeten 
harscoatings voor een goede hechting 
worden geschuurd. Gebruik hiervoor een 
schuurmachine met schuurpapier met korrel 
200-300 of een fijnkorrelig schuurspons.
Wordt Mapefloor Finish 58 W echter 
op oude harscoatings aangebracht, dan 
moeten deze perfect schoon en vrij zijn van 
olie, vet en/of andere verontreinigingen. 
Schuur altijd het hele oppervlak op om een 
goede hechting tussen het product en de 
ondergrond te garanderen. Gekleurde versies 
van Mapefloor Finish 58 W dekken sporen 
veroorzaakt door schuren, beter af.

Bereiden van het product
Mapefloor Finish 58 W is een polyurethaan 
afwerkproduct bestaande uit twee voor-
gedoseerde componenten.
Maak het product aan door component A 
en component B met een elektrische mixer 
op een lage snelheid te mengen totdat de 
componenten volledig zijn vermengd.
Het is raadzaam om slechts zoveel product 
aan te maken als binnen de maximale 
verwerkingstijd kan worden aangebracht.
Voeg voor een antislip-oppervlak tijdens het 
mengen van Mapefloor Finish 58 W 3-5% 
gewichtsdeel. Mapefloor Filler toe.

Product aanbrengen
Breng 1 of 2 lagen Mapefloor Finish 58 W 
aan met een kortharige roller (bijv. mohair) of 
door het product airless te spuiten op de hars 
oppervlakken, Ultratop of Ultratop Living 
nadat een laag Mapefloor Finish 52 W is 
aangebracht. 

BESCHIKBARE KLEUREN
De gekleurde versie van Mapefloor Finish 
58 W is beschikbaar in verschillende RAL-
kleuren:
Neem voor de beschikbare kleuren contact 
op met het hoofdkantoor van MAPEI.
Het is niet raadzaam om kleuren te gebruiken 
die sterk contrasteren met de kleur van 
de ondergrond.

NB: Mapefloor Finish 58 W is bestand tegen 
uv-licht. De transparante versie fungeert 
echter niet als uv-filter en beschermt de 
ondergrond niet tegen dit type licht.

BELANGRIJK
•	Gebruik per laag niet meer dan 100 g/m² 

van het product. Grotere hoeveelheden 
kunnen defecten in de coating veroorzaken.

•	Breng Mapefloor Finish 58 W alleen aan 
op Ultratop of Ultratop Living als deze 
vooraf zijn behandeld met Mapefloor 
Finish 52 W.

•	Breng Mapefloor Finish 58 W niet aan op 
een stoffige, broze of zwakke ondergrond.

•	Breng Mapefloor Finish 58 W niet aan op 
natte oppervlakken of oppervlakken met 
olie- of vetvlekken.

•	Breng Mapefloor Finish 58 W alleen aan 
als de temperatuur van de ondergrond 
minimaal 3° C boven het dauwpunt ligt.

•	Meng de componenten niet gedeeltelijk om 
mengfouten te voorkomen. Het product 
hardt anders misschien niet goed uit.

•	Stel het gemengde product niet bloot aan 
warmtebronnen.

•	Gebruik geen verwarmingstoestellen die 
fossiele brandstoffen gebruiken om ruimtes 
op te warmen waarin het product moet 
worden aangebracht. De vrijkomende 
kooldioxide en waterdamp tasten de 
coating aan. Gebruik alleen elektrische 
verwarmingstoestellen.

•	Bescherm het product tot minimaal 24 uur 
na het aanbrengen tegen water.

•	Als meer dan één laag coating wordt 
aangebracht, houd dan rekening met de 
maximale wachttijd tussen elke laag om 
een optimale hechting te garanderen. Als 
de maximale tijd wordt overschreden, moet 
het oppervlak van de vorige laag machinaal 
worden geschuurd voordat de volgende 
laag mag worden aangebracht.

•	Breng Mapefloor Finish 58 W niet aan op 
vochtige ondergronden of op ondergronden 
met capillair optrekkend vocht (neem in 
die gevallen contact op met onze afdeling 
technische ondersteuning).

•	Verdun Mapefloor Finish 58 W niet met 
organische oplosmiddelen.
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TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

HERKENNING VAN HET PRODUCT

TRANSPARANT GEKLEURD

comp. A comp. B comp. A comp. B

Kleur: transparant transparant RAL-kleuren transparant

Vorm: vloeibaar vloeibaar vloeibaar vloeibaar

Dichtheid (g/cm³): 1,06 1,12 1.09* 1,12

Ford-beker (seconden): 30 (nr. 4) 50 (nr. 3) 32 (nr. 4) 50 (nr. 3)

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C - 50% R.V.)

Mengverhouding: A: B = 10: 1 A: B = 11: 1

Vorm van het mengsel: transparant RAL-kleuren

Vorm van het mengsel: vloeibaar vloeibaar

Vast stofgehalte: ca. 39% 42-45%*

Dichtheid van het mengsel (kg/m³): 1,065 1,095*

Ford-beker nr. 4 (seconden): 60 60

Verwerkingstijd bij +23 °C: 60-90 min. 60-90 min.

Oppervlakte temperatuur: van +10° C tot +30° C van +10° C tot +30° C

Wachttijd tussen de lagen bij +23° C: min. 4 u - max. 72 u min. 4 u - max. 72 u

Stof droog: 35 min. 35 min.

* afhankelijk van de kleur

EINDRESULTATEN

Slijtvastheid na 7 dagen:
(Taber abrasiemeter CS 17 schijf, 1000 g) 
(mg):  30 30

Glansfactor (glans 60 °C): 10 10

Beloopbaar bij +23 °C en 50% R.V.: 12 h 12 h

Volledig uitgehard bij +23 °C en 50% R.V.:
7 gg 7 gg

Kleurverandering (QUV-test): meer dan 1.500 uur 
zonder variatie



Als u een roller gebruikt, rol dan elke laag in 
tegengestelde richting.
Breng minimaal 2 lagen Mapefloor Finish 58 
W aan als u de gekleurde versie gebruikt.
Als de wachttijd tussen de verschillende 
lagen langer is dan de aanbevolen tijd zoals 
vermeld in de tabel, schuur het oppervlak van 
de eerste laag dan lichtjes op voordat u de 
volgende laag aanbrengt.
De wachttijd is langer bij hoge temperaturen 
en korter bij lage temperaturen.
Zorg voor goed geventileerde ruimtes zodat 
het product beter droogt. 

Reinigen
Reinig gereedschappen voor het aanmaken 
en aanbrengen van Mapefloor Finish 58 W 
onmiddellijk na gebruik met ruim stromend 
water. Na uitharding kan het product alleen 
mechanisch worden verwijderd.

VERBRUIK
0,1-0,2 kg/m² afhankelijk van de kwaliteit van 
de afwerking van de coating.

VERPAKKING
Mapefloor Finish 58 W transparant:
– component A: 5 kg;
– component B: 0,5 kg.
Mapefloor Finish 58 W gekleurd:
– component A: 5,5 kg;
– component B: 0,5 kg.

HOUDBAARHEID
Bewaar het product op een afgesloten, droge 
plaats bij een temperatuur tussen +12 °C 
en +30 °C. In deze omstandigheden kan het 
product 12 maanden worden bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de 
website www.mapei.com. 

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. De omstandigheden 
zullen in de praktijk telkens anders zijn en 
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij 
een van onze producten gaat gebruiken, zelf 
moeten nagaan of het product geschikt is voor 
het beoogde doel. De gebruiker is dan ook 
altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van 
het product. 

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document, maar 
dit gerelateerd document dient tijdens het 
aanbrengen van het MAPEI product niet 
als aanvulling of vervanging van de in de 
betreffende TDS gestelde eisen. Raadpleeg 
de website www.mapei.com voor de meest 
recente TDS en garantie informatie.
BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE 
BEWOORDING OF INHOUD VAN DEZE 
TDS OF AFGELEID VAN DEZE TDS, 
VERVALLEN ALLE GERELATEERDE 
MAPEI GARANTIES.
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DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

®

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 

www.mapei.be, www.mapei.nl  
en www.mapei.com

Onze inzet voor het milieu
MAPEI-producten helpen projectontwerpers en 
aannemers bij het opzetten van innovatieve LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design)-

gecertificeerde projecten, 
in overeenstemming met de 
Amerikaanse Green Building Council.


