
 

 

 
Innovatieve, 1-componenten oplosmiddelvrije coating voor het beschermen van (natuur)stenen ondergronden 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

SILROC verbetert het natuurlijke uiterlijk van de ondergrond, verdiept de 

kleuren en geeft glans.  

SILROC maakt de ondergrond water-, vuil- en vetafstotend waardoor deze 

zeer makkelijk te reinigen is.  

SILROC kan toegepast worden op zowel vloeren als muren en behoudt 

het natuurlijke gevoel van de ondergrond. Afhankelijk van de 

applicatiemethode kan een glanzende of matte afwerking verkregen 

worden.   

SILROC is dampdoorlatend om scheuren, blaasvorming en onthechting te 

voorkomen. 

 

TOEPASSING 

SILROC kan worden toegepast op diverse minerale ondergronden zoals 

natuursteen, marmer, terracotta, graniet, kalksteen, beton en baksteen. 

SILROC kan binnen en buiten toegepast worden. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Kleur verdiepend 

• Glanzende of matte afwerking mogelijk met hetzelfde product 

• Geeft de ondergrond easy-to-clean eigenschappen 

• Beschermt het oppervlak 

• UV-resistent 

• Dampdoorlatend om scheuren, blaasvorming en onthechting te 

voorkomen 

• Eenvoudige applicatie 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Kleur:  Kleurloze tot lichtgele vloeistof 

Geur:  Reukloos 

Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter 

pH:  Niet van toepassing  

Vlampunt:  40°C 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

Omgevingstemperatuur: minimaal 10°C 

Ondergrondtemperatuur: minimaal 10°C 

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% 

Bescherm de coating na aanbrengen voor minimaal 16 uur tegen regen. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. Maak de ondergrond schoon, droog en stofvrij.  

2. Breng een dunne laag SILROC aan op de ondergrond met een 

roller, microvezeldoek of vlakmop. 

3. Laat SILROC 15 minuten reageren met de ondergrond en verwijder 

vervolgens het overtollige materiaal met een schone microvezeldoek 

of vlakmop. 

4. Breng na 24 uur een tweede laag aan voor een verbeterde 

duurzaamheid. Werk hierbij volgens dezelfde werkwijze. 

 

 

DROGING 

Droging:   16 tot 24 uur afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur en laagdikte 

 

VERPAKKING 

1 en 5 liter 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

20-30 m²/l afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Niet verdunnen of mengen met andere producten. 

• Overschrijd niet het voorgeschreven verbruik en breng meerdere 

zeer dunne lagen aan voor het beste resultaat. 

• Verwijder gemorste vloeistoffen of voedselresten zo snel mogelijk om 

vlekken te voorkomen. 

• Oppervlakken behandeld met SILROC kunnen na volledige 

uitharding gereinigd worden met behulp van een neutrale 

(vloer)reiniger zoals UNICLEAN NEUTRAL. Langdurig contact met 

een sterke alkalische of oplosmiddelhoudende reiniger kan de 

coating beschadigen. 

• Scheuren, krassen of andere beschadigingen zijn eenvoudig te 

herstellen door de ondergrond schoon en stofvrij te maken en 

vervolgens te voorzien van een nieuwe laag SILROC. Dit kan ook 

plaatselijk. 

• Op plaatsen met intensief (loop)verkeer zal de coating sneller slijten, 

hier zal de coating eerder hersteld moeten worden zoals hierboven 

beschreven. 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 

Opslaan op een koele, vorstvrije plaats. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voorkom ook oog- en huidcontact. Draag geschikte handschoenen en een 

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. 

 

Uitgave:   April 2021 

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 

 

Artikelnummer:  57670 
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