
DURAGRIP AANBRENGEN STAP VOOR STAP:
Let op: de verwerkingsomstandigheden zijn erg belangrijk.
15-35°C buitentemperatuur, de Relatieve Luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80% en tenminste 
3°C boven het dauwpunt. Alleen aanbrengen als de omstandigheden in ieder geval 2 dagen gunstig 
zijn. Dit in verband met de reiniging op dag 1 en het appliceren op dag 2. Bij grotere oppervlakken 
zijn wellicht meerdere werkdagen nodig. Hittebestendigheid: 90°C (droog). 

Voorbereiding:
Dag 1: Reiniging: Het te bewerken hardhouten oppervlak dient schoon en droog te zijn voordat u 
gaat appliceren. Grof vuil wordt verwijderd met een veger. Daarna wordt het hout met hogedruk 
schoongespoten – ca. 150 bar. Dit zorgt voor ontvetting van het bovenste laagje en laat de 
houtvezels omhoog staan zodat er een goede hechting kan ontstaan. Laat uw te bewerken oppervlak 
een dag drogen.

Dag 2: Materiaal klaarleggen: tape, schildersrolletje met beugel en telescoopsteel, DuraGrip 
antislipcoating 1e component en 2e component - Activator, zakje kwartskorrels, electrische mixer.
Voor het verkrijgen van strakke lijnen in een gewenst patroon kan normale afplaktape gebruikt 
worden. De coating dient met de bijgeleverde vachtroller aangebracht te worden. Aanbevolen wordt 
om het product staand aan te brengen. U heeft dan een telescoopsteel nodig.
Afplakken: met de schilderstape kunt u een strak looppad afplakken. Tape in de lengte en de breedte 
aanbrengen op de plank zodat er een middendeel/strook van ca. 7 cm behandeld kan worden.

Applicatie :
Instructies voor gebruik:
1. Basis materiaal eerst oproeren. 
2. De Activator geleidelijk aan basismateriaal toevoegen en volledig homogeen mengen met een 
elektrische mixer. 
3. De kwarts korrels toevoegen en het geheel intensief mixen tot een homogene massa. 
- Met 5L materiaal kunt u 10 - 12 m² behandelen 
- Met 2,5L materiaal kunt u 5 - 6 m² behandelen 

De verwerkingstijd bedraagt 2 uur. ( = potlife)
1. Nadat de te behandelen oppervlakken zijn afgeplakt met tape wordt de eerste laag DuraGrip 
gelijkmatig aangebracht.
2. Aanbrengen van een tweede laag DuraGrip nadat de eerste laag droog (kleefvrij) is. 
3. De tape kan na het aanbrengen van de tweede laag worden verwijderd. 

Droogtijd en antislip werking 
De droogtijd van DuraGrip is (merkbaar) afhankelijk van de buitentemperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid. Na ca. 12 uur mag de coating licht belopen worden. Het werkelijke uitharden 
duurt ca. 2 dagen. Dan mag de coating pas maximaal belast worden. Zolang het houten oppervlak 
nat is, zorgt DuraGrip voor een goede anti-slip waarde (R13) In winterse omstandigheden zal 
opvriezende dauw, die veelal dikker is dan een dunne laag DuraGrip, de antislipwaarde 
verminderen. Alle gangbare strooimiddelen zijn toegestaan. Het gebruik van sneeuwschuivers wordt 
te zeerste afgeraden. De kans op beschadigingen van de coating zijn erg groot.

Periodiek onderhoud 
Aanbevolen wordt om minimaal eens per jaar het volledige oppervlak (inclusief het behandelde 
gedeelte) d.m.v. lage druk reiniging ( ca. 70 – 100 bar) te onderhouden. 

Uiterlijk: Quartsstructuur 
Kleur: o.a. lichtgrijs en antraciet (vrijwel in iedere RAL kleur verkrijgnaar op aanvraag)



Massa: 1,1 kg/l ± 0,1 (gemend product) afhankelijk van kleur
Vaste stof gehalte: 37 volume % ± 3,0 (gemengd product) afhankelijk van kleur
Aanbevolen laagdikte: 60µm droog, komt overeen met 160µm nat.
VOC-gehalte: max 35 g/l afhankelijk van kleur

Verwerkingsomstandigheden:
15-35°C en RV<80% en tenminste 3°C boven het dauwpunt.
Droogtijden bij 20°C/50% r.v.:
Kleefvrij: 1 tot 2 uur 
Hanteerbaar: 2 uur
Uitgehard: 12 uur
Houdt u rekening met het feit dat indien de DuraGrip is aangebracht, de droogtijd afhankelijk is van 
de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Het werkelijke uitharden duurt ca. 1 week. Dan mag 
de coating pas maximaal belast worden.
Hittebestendigheid: 90°C (droog), boven 65°C kan vergeling optreden.
Rendement:
Theoretisch: Bij een verpakking van 2.5 ltr.: 5-7m²/ Bij een verpakking van 5 ltr. 10-12 m².
Praktisch: Afhankelijk van factoren zoals poreusheid/ ruwheid van de ondergrond en 
materiaalverlies
EU grenswaarden: 140g/l (2007) 140g/l (2010)
VOORBEHANDELING ONDERGROND (DUURZAAM HOUT) 
De ondergrond dient vooraf gereinigd te worden door middel van hoge druk (± 160 bar) De 
ondergrond moet zuiver, droog en vrij van 
opstijgend vocht zijn.

APPLICATIE ADVIES 
Roller: Bij voorkeur onverdund gebruiken 
Luchtspuit of airless spuit: Niet aanbevolen. 
Reinigen: Water 
Voor een optimaal resultaat dient DuraGrip in 2 lagen te worden aangebracht. 
Na ± 1,5 uur kan de tweede laag worden aangebracht, afhankelijk van de omstandigheden. 
Eventuele afplaktape dient hierna meteen 
verwijderd te worden. 
Zie verder: DuraGrip aanbrengen stap voor stap.
APPLICATIE CONDITIES 
Minimum 15°C, maximum 80% R.V. 

OPMERKINGEN 
• Potlife na mengen ± 2 uur (na mengen en verdund met max. 5%: ± 12 uur). 
• DuraGrip is begaanbaar na ± 12 uur en bestand tegen licht autoverkeer na ± 3 dagen. 
• Het ontstaan van zure afbraakproducten in DuraGrip onder invloed van UV stralen verbieden het 
afwerken met polyurethaan-vernissen 
bij buitengebruik. 
• De verharder geleidelijk onder goed mechanisch roeren bij de basis voegen. 
• Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed 
geventileerde ruimten, niet in de volle 
zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 


