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SA PU Protect Mat 
Handleiding + Technisch Informatieblad 

 
 

 
Omschrijving 
 
SA PU Protect is een Polyurethaan houdende polymeerdispersie en is bedoeld voor het onderhouden en 
beschermen van gelegde vloeren met 2KPU afwerking.   
 
- Uitstekende vloeiing en hechting. 
- Veilig in gebruik 
- Hoog gehalte aan vaste stoffen. 
- Emissiearm (EMICODE: EC2 R). 
 
Glansniveaus: mat 
 

Gebruik 
 
SA PU Protect Mat uitsluitend bij een temperatuur van minstens 15 ⁰C op de voorbereide ondergrond (met 
verwijzing naar onze toelichting ‘Basisreiniging van ondergronden’)  
 
Opmerking: 
De ondergrond dient op de juiste manier worden voorbereid en zich in een opgeruwde, schone, droge, olie-, 
was- en stofvrije toestand bevinden. 
 
!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de 
samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met 
tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen 
toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien 
de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.  
 

Opslag 
 
Tegen vorst beschermen. Koel en droog opslaan. Maximaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende en 
originele verpakking, te rekenen vanaf de productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
Gedurende de opslag kunnen verklonteringen ontstaan door schommelingen in temperatuur en in reeds 
geopende verpakkingen. Zeef deze goed voor gebruik. 
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Technische gegevens 
 
pH-Waarde: ca. 8,4     
Inhoudsstoffen: Minder dan 5% niet-ionische tenside.  
Bevat CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, geurstoffen, 
oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen. 
GE 10 
 

Verwijzingen 
 
Onze volgende publicaties gelden in hun actuele vorm als aanvullingen op dit Informatieblad:  
- Algemene opmerkingen over het gebruik van Stone Age producten.  

- Veiligheidsinformatieblad, welke op aanvraag beschikbaar is.  
- Etikettering flacon 
 
De opgegeven publicaties, evenals dit Informatieblad in haar meest actuele vorm, zijn beschikbaar via 
onderstaand adres: 
 

 
 
 
 
 

Butaanstraat 10 
7463 PG Rijssen 
info@stoneage.nl 
 

Disclaimer 
 
Ons bovenvermelde technische advies wordt naar beste weten en op basis van de laatste stand van de 
techniek opgesteld. Om die reden wordt bij gebruik van onze producten, met inachtneming van de gegeven 
toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure, geen schade toegebracht aan de materialen 
waarvoor deze producten zijn bedoeld.  
 
Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, blijft uw eigen verantwoordelijkheid en 
ontslaat u niet van het voorafgaand testen van onze producten op hun geschiktheid voor de beoogde 
procedures en doeleinden. Onze adviezen en voorschriften zijn daarom niet bindend en kunnen niet tegen ons 
worden ingeroepen – hetgeen ook geldt voor eventuele eigendomsrechten van derden. De relevante 
aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende regels vanuit de techniek moeten in acht worden 
genomen. Met het uitgeven van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.   
 


