
Mineral Deco 
Paints Seal & Protect 
Beschrijving 

“MDP Seal & Protect” is een speciale 2 
componenten lak voor een langdurige 
bescherming van elastische, minerale betonlook 
vloeren. “MDP Seal & Protect” heeft een 
uitstekende verloop en is veilig in het gebruik bij 
aanbrengen. Daarnaast is “MDP Seal & Protect” 
een sterke coatinglaag met een zeer goede 
hechting, sterke elasticiteit en is bestendig tegen 
diverse chemicaliën, bijv. desinfecteermiddelen 
e.d. 

Verbruik 

Het verbruik van “MDP Seal & Protect” per 
laagdikte is ongeveer: 
* 1 liter = 10 m2 

Verpakking 

“MDP Seal & Protect” is verkrijgbaar in: 
* 1 liter 

Voordelen 

* Vermindert aanhechting van vuil 
* Eenvoudig in onderhoud 
* Langdurige bescherming 
* Antislip 
* Uitstekende hechting en elasticiteit 
* Chemicaliën bestendig (bijvoorbeeld tegen 

desinfecterende middelen) 

Opslag 

De houdbaarheid van de coating van “MDP Seal 
& Protect” is 12 maanden houdbaar en de 
houdbaarheid van de verharder is 9 maanden, 
mits bewaard in originele en ongeopende 
verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met 
een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Buiten 

bereik van kinderen bewaren 
en niet blootstellen aan het 
milieu. 

Veiligheidsvoorschriften 

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, 
gebruik, opslag en afvoer van chemische 
producten, kunnen gebruikers de meest recente 
versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke 
fysische, toxicologische en ecologische gegeven 
bevatten. 

Voorzorgsmaatregelen 

“MDP Seal & Protect” in afgesloten en een goed 
geventileerde ruimte bewaren. Buiten bereik van 
kinderen houden. Aangebroken verpakkingen 
direct na gebruik afsluiten en zo snel mogelijk op 
maken. Maak gebruik van rubber handschoenen 
en veiligheidsbril. Lees het etiket op de 
verpakking en het veiligheidsinformatieblad 
voordat u dit product gebruikt. 

Note / Disclaimer 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze 
beste kennis en de hoogste mate van technologie 
die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is 
bij het gebruik van onze producten aan te raden 
om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze 
bijproducten en materialen door ons 
aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de 
producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld 
zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van 
de producten ligt echter buiten onze controle en 
is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u 
dient daartoe altijd de producten vooraf te testen 
voor de beoogde toepassing en doeleinden. De 
adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet 
bindend en kan niet op ons verhaald worden als 
basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De 
betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) 
normen, als ook de erkende technische 
voorschriften moeten ten alle tijde worden 
nageleefd. 



Mineral Deco 
Paints Seal & Protect 

Gebruik 
“MDP Seal & Protect” is geschikt voor de 
afwerking: 

* L 
* M 
* S 

Technische Data 

Het is ook geschikt voor badkamers, 
keukenbladen en meubels welke gebruikt 
worden voor interieur. De lak is zeer emissiearm 
(EMICODE: EC1 R) en alleen te gebruiken door 
de professionele verwerker. “MDP Seal & Protect” 
vermindert de aanhechting van vuil en 
vereenvoudigt hierdoor het onderhoud. Volg 
altijd het onderhoudsadvies van de betreffende 
vloer. 

pH waarde (coating) Ca. 8,5 (concentraat)

Inhoudsstoffen Polymeren, oplosmiddelen, additieven

pH waarde (verharder) Niet getest

Inhoudsstoffen Hexamethyleen - 1,6 diisocyanaat 
Homopolymeer, hydrofielen, alifatische polyisocyanaat, oplosmiddelen

Glansgraad Extra-mat: 8 - 12 GE (voor matte oppervlakken) 
Aangegeven glansraden (GE) gemeten bij 60°C - Geometrie op standaard PVC

Giscode W3/DD+ (productiecode voor oppervlaktebehangelingsmiddelen)

Houdbaarheid Coating: 12 maanden 
Verharder: 9 maanden

VOC-gehalte Grenswaarde volgens 2004/42/EG voor het product (cat. A/j) 140 g/l (2007/210).  
Het gebruiksklare product bevat max. 85 g/l VOC


