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BONCREAT AQUA TOP 2K COATING INDUSTRIAL (transparant of kleur) 

WATERDICHTE BADKAMER COATING Mat – Satin - Hoogglans  

 

Toepassingsgebied: 
Boncreat Aqua Top 2K Coating heeft een zeer hoge chemische weerbaarheid, waterdichtheid en uitstekende 
hechting.Dit maakt de coating geschikt voor extreme toepassingen. 
 
Aqua Top 2K Coating is o.a. geschikt voor binnen en buiten op allerlei oppervlaktes in woningen, bedrijven zoals 
horeca, scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen. toepassing op vloeren, badkamers, meubels, aanrechtbladen, et 
cetera. Aqua Top 2K Coating is geschikt als aflak voor Keramische Tegels, Stuclagen, Hout, Containers, Offshore 
installaties, Scheepvaart en op Machines.  
 
Verpakkingseenheden: 1 kilo, 6 kilo – bestaande uit 80 % gewichtsdeel A en 20% gewichtsdeel B. 
Verbruik per kilo circa 10-15m2 in 1 laag 
Verwerkingstemperatuur: 5-35 graden - Max RV 85%  
Gereedschap: Kwast, Micro Vezel Lak Roller, Luchtspuit 
Gereedschap kunt u schoonmaken met water, echter indien de lak al is uitgehard kunt u gereedschap enkel 
schoonmaken met aceton.  
 

Ondergrond: 
Tijdens het aanbrengen van de coating dient de temperatuur van het oppervlak boven het dauwpunt te liggen. 
Het oppervlak dient schoon, droog, olie en vet vrij te zijn voordat de Boncreat PU Coating wordt aangebracht. 
 

Verwerking:  
Voor het gebruik, de beide componenten van de Coating eerst tijdig op kamertemperatuur brengen.  
Component A goed schudden / door roeren en over gieten in een lakemmer / lakbak. 
Voeg al roerend de verharder toe en meng de 2 componenten goed door elkaar heen.  
Laat 5 minuten rusten en roer nogmaals goed door.  
Na menging heeft u ongeveer 3 uur de tijd om het te verwerken.  
Breng de coating in gelijkmatige banen of vakken aan zonder verdikkingen. Een volledige benatting droogt minder 
snel aan en vloeit beter uit, waardoor u meer tijd heeft voor het maken van nat-in-nat aansluitingen. 
Tussen schuren is niet nodig voor de hechting. 
Tijdens applicatie en droging zorgen voor voldoende ventilatie. 
 
Stofdroog en overlakbaar na 4 uur.  
.          .  

Na de verwerking: Dek na de laatste Coating laag de het oppervlak niet af voor 14 dagen 

Het oppervlak mag na de laatste Aqua Top 2K Coating laag na 10 dagen belast worden uitgaande van een 
omgevingstemperatuur van 20 graden. Koudere omgeving zorgt voor langere uithardingstijd. 
Gebruik een douche derhalve niet eerder dan na 10 dagen. 
 

AANDACHTSPUNTEN BADKAMERS  
- In de natte cel van een badkamer en bij zuigende ondergronden zoals Stucwerk, Hout etc altijd eerst 1 

laag Boncreat Epoxy Coating toepassen.  
 

- Inwendige hoeken in badkamers altijd deugdelijk afkitten met een zuurvrije siliconenkit, dit doet u 9 
dagen na het aanbrengen van de  Coating, 24 uur later kunt u de douche in gebruik nemen. 

-  

Onderhoud / Renovatie: In geval van renovatie van een laklaag dient u de vloer eerst goed te ontvetten en 

lichtjes te schuren met fijne korrel of saneringspad, daarna is 1 laag Aqua Top 2K Coating voldoende.   
 

Bijzonderheden: De gekleurde variant AquaTop2K in de Matte variant laat zich lastiger verwerken met een 

roller op grotere oppervlaktes zoals vloeren omdat men dan slechter nat in nat kan blijven werken. In dat geval 
adviseren wij de HOOGGLANS variant aan te brengen in kleur en deze na droging een keer te coaten met AquaTop 
2K Transparant MAT 
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