
 

 

 
Hoogwaardige nano-coating voor het water- en vuilafstotend maken van badkamertegels en andere stenen ondergronden 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

MAVRO TEGELPROTECT vormt een onzichtbare water- en vuilafstotende 

laag op de ondergrond en maakt deze makkelijk om te reinigen. 

MAVRO TEGELPROTECT is eenvoudig aan te brengen en kan zowel 

binnen als buiten toegepast worden. 

 

TOEPASSING 

MAVRO TEGELPROTECT is speciaal ontwikkeld voor toepassing op licht-

poreuze minerale ondergronden zoals badkamertegels, sierbeton, 

terracotta tegels, tegelvoegen, geglazuurde tegels en natuursteen. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudig aan te brengen 

• Watergedragen dus geen geurbelasting 

• Verminderd vuilaanhechting 

• Beschermd de ondergrond tegen o.a. kalkaanslag 

• Sterk water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Kleur:  Transparant  

Geur:  Reukloos 

Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter 

pH:  ca. 5  

Bevat:  Silanen en fluorpolymeren 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C 

Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C 

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is 

2. MAVRO TEGELPROTECT gelijkmatig aanbrengen met een verfroller.  

3. Zorg ervoor de ondergrond goed verzadigd is. Breng nat-in-nat een 

tweede laag aan met maximaal 30 minuten tussen de lagen. 

4. Voorkom oververzadiging, haal overtollig product weg met een 

schone doek. 

 

DROGING 

Stofdroog:  30 minuten tot een uur 

Droog:  na 2  4  uur 

 

VERPAKKING 

500 ml 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

Verbruik 5 m2 per liter 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Niet verdunnen of mengen met andere producten 

• Gebruik voor glas MAVRO GLASPROTECT 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 

Opslaan op een koele, vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen 

bewaren. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. 

Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D 

afdeling.   

   

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 
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Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 
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