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C²PIN FIX  

 

Het vloeibare C² Pin Fix vermengt zich met het stof dat ontstaat wanneer de betonvloer geschuurd 

wordt. Hierbij wordt er een zeer duurzame voedingsbodem gecreëerd die automatisch gaatjes en 

kleine barstjes opvult. C² Pin Fix zorgt voor een  uniforme oppervlakte die sneller, gemakkelijker en 

effectiever gepolijst kan worden. Met de imperfecties opgevuld zal de vloer verharders, 

beschermende behandelingen en kleuren  veel gelijkmatiger opnemen.  Verder zal de vloer ook beter 

te onderhouden zijn omdat de hoekjes en gaatjes waar het vuil zich zou kunnen opstapelen, 

weggewerkt zijn. Deze gemakkelijk aan te brengen behandeling is sneldrogend en geschikt voor elke 

vloer die dient geschuurd te worden, van industriële magazijnvloeren tot hoogglans woningvloeren.

VOORDELEN 

• Eenvoudige applicatie met een drukspuit. 

• Vult automatisch gaatjes en barstjes 

tijdens het schuren. 

• Snelle uithardtijd. 

• Kan verdund worden met water om zo 

tegemoet te komen aan de verschillende 

werkomstandigheden en materialen. 

• Behandelde oppervlaktes zullen sneller en 

gemakkelijker gepolijst kunnen worden. 

• Beschermende behandelingen, kleuren en 

andere applicaties gaan vlotter en zullen 

egaler zijn. 

• Behandelde vloeren zijn gemakkelijker in 

onderhoud: het vuil kan zich minder 

ophopen door het wegwerken van 

oneffenheden. 

• Conform met alle VOC-regels. 

• In regel met de milieuwetgeving en de 

groene normen in de bouw. 

BEPERKINGEN 

• Niet laten bevriezen. 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATA 

VORM Melkwitte 
vloeistof, milde 
geur 

Soortelijk gewicht 1.01 

pH 8.9 

Gewicht 3.8kg 

Werkzame 
bestanddelen 

n.v.t. 

Totaal vaste stoffen n.v.t. 

VOC 100g/L 

Vlampunt >100°C 

Vriespunt 0°C 

Houdbaarheid 2 jaar in dichte 
verpakking 

 

BELANGRIJKE INFO 

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket 

en de SDS-fiche om de juiste 

voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik 

gepast veiligheidsmateriaal en doe controles 

op de werklocatie, zowel gedurende het 

aanbrengen als na het gebruik. 

24-Hour Emergency Information: 

INFOTRAC at +1-352-323-3500 

VOC-Conformiteit 
C² Pin Fix is in regel met de vereisten van de 

US Milieubeschermingsagentschappen. 

Contacteer info@cretecolors.be bij vragen 

over de naleving van de reglementen in 

andere landen. 
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VOORBEREIDING 

Bescherm mensen, voertuigen, eigendommen, 

planten en alle oppervlaktes die niet 

behandeld zullen worden tegen het spatten 

van het product. Gebruik polyethyleen of een 

ander kwalitatief beschermend materiaal. 

Oppervlakte- en luchttemperatuur 
Het dient boven 10°C en onder 32°C te zijn bij 

het aanbrengen.   

Verpakking 

3,5 L of 20L 

Uitrusting 

Breng aan met een drukspuit.  

Opslag en bewaren 
Bescherm tegen bevriezen. Bewaren op een 

koele en droge plaats. Verpakking steeds goed 

afsluiten na gebruik. Het product niet mengen 

met andere producten. Bij de gepubliceerde 

houdbaarheidsduur wordt uitgegaan van 

opslag rechtop van de in de fabriek verzegelde 

verpakking op een droge plaats. Zorg voor een 

temperatuur tussen 7-38 °C. Pallets niet 

dubbel stapelen. Ongebruikt product en de 

verpakking moeten op correcte wijze 

afgevoerd worden.  

AANBRENGEN 

Lees ‘Voorbereiding’ en de SDS-fiche voor 

gebruik.  

 

TEST het product ALTIJD op een onopvallende 

plaats om de geschiktheid, dekkingsgraad en 

beoogd resultaat te controleren, voordat het 

product in zijn geheel wordt aangebracht. Test 

met dezelfde uitrusting, aanbevolen 

oppervlakte voorbereiding en de juiste 

techniek van aanbrengen, zoals voor het 

gehele aanbrengen. Laat het oppervlak goed 

drogen voor inspectie. 

  

Verdunnen en mixen 
Gebruiken zoals aangeleverd. Niet verdunnen 

of wijzigen, of op een andere manier dan 

vermeld gebruiken. Goed doorroeren voor 

gebruik. 

Als de diamanten blokkeren, dient de C² Pin 

Fix verdund te worden met maximaal 50 

procent water. Dit kan ook helpen bij beton 

die zeer warm en droog is. 

Algemene dekkingsgraad 
Variaties in betonkwaliteit en porositeit 

hebben invloed op de dekkingsgraad. Test 

steeds op voorhand. De normale 

dekkingsgraad is 5 -10m per liter. 

 

Instructies voor het aanbrengen 

C² Pin Fix dient aangebracht te worden op het 

einde van het metaalgebonden schuren.  

Test steeds om de beste manier voor de 

werfcondities te bepalen. 

1. Indien de schuurmachine is 

verbonden met een stofzuiger, 

verwijder deze. Het verwijderen van 

de stofzuiger voor het aanbrengen 

zorgt er voor dat het stof zich 

vermengt met het product. Op die 

manier wordt er een gladde, dikke 

emulsie gecreëerd.  

2. Spray de C² Pin Fix onmiddellijk op de 

schuurbaan van de machine. Spuit de 

vloer tot maximaal 3 meter voor de 

schuurder in. Verzadig de vloer, maar 

let op dat er geen plassen ontstaan. 

3. Schuur de vloer tot deze droog is. Zorg 

er voor dat de schuurmachine de 

behandelde oppervlaktes heeft 

geschuurd voordat de C² Pin Fix is 

opgedroogd.. 

4. Laat de vloer 2 – 12 uur drogen voor 

maximaal resultaat. 
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5. Koppel, indien nodig, de stofzuiger 

terug aan en ga verder met het 

schuur- en polijstwerk. 

De voorgaande instructies zijn richtlijnen 

die aangepast kunnen worden door 

werfcondities en eigen ervaringen. 

 

Droogtijden 

Laat de vloer 2 – 12 uur drogen voor maximaal 

resultaat. Langere droogtijden zijn 

aangeraden. 

Reiniging 

Reinig materiaal en gereedschappen met 

water en zeep.  

 

BEST PRACTICES 
Breng C² Pin Fix aan op het einde van het metaalgebonden schuurproces, of in het begin van het 

kunststofgebonden schuurproces. Altijd aanbrengen VOOR het polijsten of het verharden en 

verdichten van de vloer. 

Aanbrengen op de vloer voor de schuurder, werk met een lage drukspuit. Uitspreiden met een 

zachte borstel. Verzadig de vloer, maar laat de C² Pin Fix niet ophopen of drogen. 

Schuren tot de vloer droog is. Controleer dat de vloer waar de schuurder is overgegaan, droog is 

voordat er verder gegaan wordt. Als de vloer zwarte vlekken begint te vertonen, is er te veel product 

aangebracht. Dit kan gecorrigeerd worden door zuiver water te sprayen met een lage drukspuit en 

het overtollige product weg te schuren. 

Controleer of de C² Pin Fix alle gaatjes en barstjes egaal opvult. Controleer ook of de diamanten niet 

blokkeren door oververzadiging. Los dit op door C² Pin Fix te verdunnen met zuiver water. Verdun C² 

Pin Fix met maximaal 50% water. Het verdunnen kan ook een positief effect hebben wanneer de 

beton erg warm en droog is. 
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GARANTIE 

De informatie en aanbevelingen zijn 

gebaseerd op onze research en de research 

van anderen en zijn accuraat bevonden. 

Ondanks dit kan er geen garantie over de 

accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we 

geen invloed hebben op het aanbrengen van 

het product en niet kunnen anticiperen op 

elke variatie in ondergrond, omstandigheden 

en de gebruikte methodes. De kopers dienen 

hun eigen tests te doen om de geschiktheid 

van het product te bepalen. Crete Colors 

International garandeert dat dit product in 

perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, 

geeft Crete Colors International geen andere 

impliciete of expliciete garanties betreffende 

dit product, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot impliciete garanties van 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 

bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om 

zijn eigen tests te doen om op die manier de 

geschiktheid van het product te onderzoeken. 

Crete Colors International’s aansprakelijkheid 

valt weg in alle gevallen waar het product 

wordt gebruikt om specifieke gebieden te 

behandelen waar foute producten zijn 

geplaatst. Aanvaarding en gebruik van dit 

product ontslaat Crete Colors van alle 

aansprakelijkheid van welke soort dan ook, 

inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en 

daaruit volgende schade, ongeacht de 

oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of 

uitgebreid worden door vertegenwoordigers 

van Crete Colors International, noch door zijn 

verdelers of verkopers. 

 

 

 

 

 

 

 

KLANTENSERVICE 

Er is steeds personeel beschikbaar voor 

product-, omgevings- en veiligheidsassistentie, 

zonder verplichtingen. E-mail naar 

sales@cretecolors.com voor technische 

ondersteuning. Getrainde vertegenwoordigers 

zijn gevestigd in verschillende landen over 

heel de wereld. Contacteer ons of bezoek 

onze website voor de gegevens van de 

vertegenwoordiger in uw regio. 

mailto:sales@cretecolors.com

