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Pro-Coat 2 K Color 
 
Pro-Coat 2 k Color is een twee componenten, oplosmiddel-houdende, beschermende en 
anti graffiti topcoating op basis van polyurethaan.  Verkrijgbaar in Glans en Mat. 
 
• Niet vergelend 
• Hoge buitenduurzaamheid 
• Zeer goed chemisch resistent 
• Hard, kras- en slijtvast 
• In vele RAL kleuren verkrijgbaar 
• Zeer goede hechting 
 
 

Toepassing 
 
Pro-Coat 2 K Color is een duurzame topcoating met 
uitstekende anti-graffiti eigenschappen voor 
objecten waarbij in velerlei opzichten de hoogste 
eisen worden gesteld aan chemische en 
mechanische resistentie. 
Geschikt op metselsteen, beton, polyester en 
gemoffeld aluminium. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Maak de ondergrond zeer goed schoon, vetvrij en 
droog. Indien nodig vooraf licht opschuren. Meng A- 
en B- component intensief in de juiste verhouding 
tot een homogeen mengsel wordt verkregen. 
Verdun maximaal met 10% PU verdunner. 
Zuigende ondergronden vooraf behandelen met 1 
laag Pro-Coat Impregneer. Breng het product aan 
met behulp van een kortharige kwast, spuit of PU 
roller. 
 
Aanbevolen systemen 
 
Eerste laag:  Pro-Coat Impregneer (facultatief) 
Tweede laag:  Pro-Coat Color 2 K Glans 
Derde laag:  Pro-Coat Color 2 K Glans of Mat 
 
Reinigen met Thinner. 
Het praktisch rendement is afhankelijk van de 
applicatiemethode. 
 

Mengverhouding 
 
Glans A component 80 
            B component 20 
Mat    A component 80 
           B component 20 
 
 
Applicatie condities 
 
Minimale omgevingstemperatuur:   10 ⁰C 
Maximale relatieve vochtigheid:   40 % 
Minimale ondergrond temperatuur :  10 ⁰C 
Maximale ondergrond temperatuur:  35 ⁰C 
 
 

Kenmerken 
Dichtheid (SG), vaste stof gehalte 
 
Onverdund product:   ca  1,36 kg/l (wit, glans). 
Circa 57 volume % (gemengd product – wit, glans) 
Viscositeit > 40 Din Cup 6 
 
Verpakking 
 
2,5 liter blik  
Glans en Mat A- component 2 ltr 
   Mat B- component 0,5 ltr 
   ------------------------------- 
   A + B  2,5 ltr 
  
In vrijwel alle RAL kleuren leverbaar 
  



   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
 

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen 
verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67 

 
www.v-comchemicals.nl 

Drogingsoverzicht 
    Glans  Mat 
Stofdroog  2 uur  1 uur 
Kleefvrij   8 uur  8 uur 
Duimvast  12 uur  12 uur 
Overschilderbaar  24 uur  24 uur 
Doorgehard  7 dagen  7 dagen 
 
Houdbaarheid 
 
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een 
droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, 
originele verpakking. 
 
Restanten 
 
Restanten van het product en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming 
met de lokale regelgeving en wettelijke 
voorschriften. 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer 
informatie over de samenstelling, de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 
 
 


