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ThéfAPP FloorProtect 
Easy-2-Clean impregnering voor minerale vloeren 
 

Product informatie 
 

ThéfAPP FloorProtect is een water gedragen impregnering speciaal voor minerale 

vloeren. Eenmaal gedroogd vormt ThéfAPP FloorProtect een ‘nano-laag’ in het 
oppervlak. Zo houdt de ondergrond zijn origineel uiterlijk en blijft deze damp-

open. De nano-laag verhoogt de oppervlaktespanning van de ondergrond 
waardoor vloeibare vervuiling (zowel olie als water) minder kan indringen en 
eenvoudiger kan worden verwijderd (het Easy-2-Clean effect). De afstotende 

werking is na enkele dagen volledig effectief, enkele uren na aanbrengen is 
ThéfAPP FloorProtect droog en beloopbaar. 
 

Ondergronden 
 

ThéfAPP FloorProtect kan aangebracht worden op vrijwel alle minerale vloeren. 
Benader ons voor een advies omtrent uw vloer. 
 

Uitvoering  
 

Voor het aanbrengen van ThéfAPP FloorProtect dient de vloer stof- ,vetvrij en 
winddroog te zijn. Voor aanbrengen ThéfAPP FloorProtect licht schudden. 
ThéfAPP FloorProtect kan bij grotere oppervlakken aangebracht worden met een 

airless, bij kleine oppervlakken met een vlakmop of roller. ThéfAPP FloorProtect 
aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Overtollig product volledig 

verwijderen voordat het product droogt. Vlakken die niet behandeld moeten 
worden afdekken. Bij laag poreuze ondergronden zoals zeer dicht beton, ThéfAPP 
FloorProtect dun aanbrengen en goed verdelen met een kortharige roller of 

microvezel vlakmop. Altijd minimaal in één laag aanbrengen. Nat-in-nat 
applicatie van een tweede laag is aan te raden voor poreuze vloeren in verband 

met het raken van mogelijk gemiste delen na de eerste applicatie.  
ThéfAPP Floor Protect niet aanbrengen bij temperaturen onder de 5°C.  

Verbruik is ongeveer 200 ml/m² - afhankelijk van de opnamecapaciteit van de 
ondergrond. Het is aan te raden een proefzetting uit te voeren om het verbruik 
en het esthetisch resultaat vast te kunnen stellen. 

 

Gereedschap en afvalverwerking 
 

Gereedschap na gebruik met de ThéfAPP FloorProtect reinigen met water.  
Gebruikt materiaal (zoals lege verpakkingen, poetslappen, kwasten, rollers e.d.) 

kunnen als normaal bedrijfsafval worden afgevoerd.  
Vloeibare resten mogen niet op het riool worden geloosd en moeten worden 

opgeslagen en/of afgevoerd. Het is raadzaam contact op te nemen met de 
verantwoordelijke autoriteiten of goedgekeurde afvalverwijdering bedrijven die u 
kunnen adviseren over de afvoering. 
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Reiniging van beschermde ondergrond 
 

Vervuiling op de ThéfAPP FloorProtect beschermende film kan eenvoudig 
verwijderd worden met APP FloorCleaner. Deze hoogwaardige industriële vloer 

reiniger is speciaal ontworpen voor het ThéfAPP FloorProtect systeem. Voeg de 
APP FloorCleaner toe aan heet water voor handmatige reiniging of direct in een 

schrobzuigmachine. Informatie over dit product is op te vragen bij APP. 
Reiniging kan plaatsvinden door gebruik te maken van standaard reiniging 

apparatuur. Wij kunnen u hierin adviseren.  
Na meerdere reinigingen kan een herstel laag ThéfAPP FloorProtect aangebracht 
worden op het gereinigde oppervlak. De herstel laag mag overlappen met 

bestaande ThéfAPP FloorProtect. 
 

Product eigenschappen 
 
Omschrijving  Ééncomponent water gedragen impregnering 
Uiterlijk   Heldere vloeistof, laag viskeus 
Geur    Zoetige geur 

Viscositeit   1000 cP (bij 20˚C) 
Kookpunt   100°C 

Vlampunt   Geen 
Soortelijk gewicht 1.0-1.1 

Brandbaarheid  Niet brandbaar 
Oplosbaarheid  Volledig in water 

Droogtijd   Bij 20° en 65% RLV, circa 1 tot 2 uur 

Waterdamdoorlaatbaar Klasse V1 (>90%) 
 
Chemische en mechanische weerstand 
 

Een met ThéfAPP FloorProtect behandelde ondergrond kan gereinigd worden met  
APP FloorCleaner. Deze vloerreiniger is speciaal ontwikkeld voor vloeren 

beschermd met ThéfAPP FloorProtect. APP FloorCleaner reinigt en beschermd 
in één handeling. Het is een wezenlijk onderdeel van het ThéfAPP systeem. 

 

Veiligheidsinformatie 
 

ThéfAPP Floor Protect heeft geen gevarenlabel, maar kan irritatie veroorzaken in 
contact met de huid of ogen. Spoelen met water is in de meestal voldoende.  

Bij inslikken geen braken opwekken, maar water drinken.  
ThéfAPP FloorProtect alleen aanbrengen bij lage druk (< 4 bar) of met een roller. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een drukspuitpistool (> 4 bar) kan bij 
inademing van de spray kortademigheid optreden. Werk dus in een goed 
geventileerde ruimte of buiten. Draag bij gebruik van een drukspuitpistool (> 4 

bar) een mondkapje (3M, type FFP3) te dragen en een veiligheidsbril 
 

 
 
 



APP All Protect 
Coatings & Cleaners 

 

 

Versie 1.0 juni 2021  3 van 3 

 

Productie, Transport & Opslag 
 

ThéfAPP FloorProtect wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2000. ThéfAPP 
FloorProtect is water gebaseerd en mag niet bevriezen in vloeibare vorm. Dit is  
belangrijk tijdens transport – ook in de serviceauto – en tijdens opslag. ThéfAPP 

FloorProtect heeft geen ADR Transport code. ThéfAPP FloorProtect wordt geleverd 
in containers van 5 of 25 liters. ThéfAPP FloorProtect is tenminste houdbaar tot 2 

jaar na de productiedatum. Opslag dient plaats te vinden in een droge afgesloten 
omgeving bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C. Na opening dient de ThéfAPP 

FloorProtect uiterlijk binnen 6 maanden verwerkt te zijn. 
 

Bedrijfsinformatie 
 

Voor technische vragen: 

 
Naam: APP All Protect B.V.  
Adres:  Het Riet 9 

Postcode: 5431 NL Cuijk 
Telefoon: 0485 315621 

E-mail: info@app-protect.com 
Web:     www.app-protect.com 
 

Telefoonnummer: 06 0190793 of (tijdens kantooruren) 0485 315 621. 
 

 
De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op onze ervaring en testen. Het 
vertegenwoordigd de recentste informatie beschikbaar ten tijden van druk, maar is geen garantie 
van juistheid van wat er staat of wordt beweerd, nog wordt verantwoordelijkheid genomen 
waarvoor deze informatie gebruikt wordt. APP behoudt het recht om deze informatie parameters 

ten alle tijden te wijzigen zonder notificatie. 
 

http://www.app-protect.com/

