
Alle Wicanders en Amorim vloeren met fabrieksafwerking zijn vanuit de fabriek afgewerkt met een toplaag, waar-
door deze onmiddellijk na het leggen gebruikt kunnen worden. Daarom hoeft deze vloer na het leggen niet gelakt 
te worden. Alleen in zeer specifieke situaties waarbij een vloer vaak vuil wordt of waar extreem onderhoud met water 
vereist is, biedt Wicanders en Amorim een kitsysteem ter bescherming van de voegen.  (Voorbeelden: bejaarden-
flats, ziekenhuizen, restaurants, café’s, enz.)

TYPE OPPERVLAK OPNIEUW LAKKEN OPMERKINGEN:

WICANDERS

CORK GO

CORK ESSENCE

CORK RESIST+

WOOD GO

WOOD ESSENCE

WOOD RESIST

WOOD RESIST+ 

WOOD HYDROCORK

STONE GO

STONE ESSENCE 

STONE RESIST 

STONE RESIST+ 

STONE HYDROCORK

Eén laag Wicanders Primer Power 

Contact + Wicanders W2000.

De vloer moeten schoon zijn en vrij van 

stof, olie en wasresten. Voor Corkcomfort 

is een basisreiniging aanbevolen. De vloer 

grondig stofzuigen en afnemen.

Het gebruik van Wicanders Primer Power 

Contact voorkomt schuren voor het gebruik 

van  Wicanders W2000.

AMORIM 

CORK WISE

WOOD HRT WISE 

WOOD SRT  WISE

WICANDERS PRIMER POWER CONTACT

Watergedragen 2-Componentenlijmprimer voor herstel van in de fabriek afgewerkte vloeren, zonder deze te sch-
uren. Schud de massa en voeg uithardingsmiddel toe in een verhouding van 2:1 en meng deze door de massa te 
schudden. Na het mengen kunt u de lak 2 uur verwerken.
1. Stofzuig de vloer bijzonder goed. Reinig eventueel resterend vuil met een vochtige doek (schoon water). Tussen-
door schuren is niet nodig.  
2. Breng na het drogen één laag Wicanders Primer Power Contact met een troffel of een T-vormige applicator.
3. Breng na het drogen (min. 2 uur en max. 24 uur) Wicanders Primer Power Contact.
Dekking: ongeveer 20g/m2, één gecombineerd pakket voor ongeveer 35m2.
Bewaar gemende producten niet in een gesloten verpakking omdat de druk hierin zal oplopen.

Herlankken



WICANDERS W 2000

4. Meng het uithardingsmiddel met de Wicanders W 2000 in de juiste verhouding (10:1). De blikken van de verpak-
king bevatten genoeg ruimte om het uithardingsmiddel direct bij de Wicanders W2000 te gieten. Schud het geheel 
goed. Filter het mengsel met filterpapier. Na het mengen kunt u de lak 2 uur verwerken.
5. Breng Wicanders W 2000gelijkmatig met een roller aan, in totaal 120 gr/m2/laag. In de buurt van muren is het 
mogelijk nodig om een kwast te gebruiken. Droogtijd: 4 uur (bij 20ºC en 65% RH).
6. Aanbevelingen: U kunt na 24 uur voorzichtig over de vloer lopen. Maak de vloer tot ongeveer 1 week na aanbrengen 
van de Wicanders W 2000 niet schoon met water of een reinigingsmiddel. Hierna kunt u onderhoudsproducten van 
Wicanders gebruiken.

HERSTEL

Opmerking vooraf: Renovatie van een oude gebruikte vloer is niet aanbevolen indien de onderhoudsgeschiedenis 
van de vloer niet bekend is, vooral het soort producten dat gebruikt is. Als we alles weten over de onderhoudspro-
ducten en we kunnen garanderen dat alle onderhoudsproducten volledig verwijderd zijn, kan één laag Wicanders 
Primer Power Contact.
 (indien nodig) en één laag Wicanders W 2000aangebracht worden.  
Als een vloer gerenoveerd moet worden moet u alle onderhoudsproducten, vuil enz. verwijderen met Wicanders
Restanten van onderhoudsproducten kunnen de hechting belemmeren.
Schuur oude laklagen zorgvuldig af (met korrel 220). Verwijder stofresten.
Breng 1 of twee lagen van de aanbevolen Wicanders  lakken aan.
Het wordt aanbevolen om een hechttest uit te voeren tussen de oude en de nieuwe lagen op een klein testgebied.
Maak de vloer tot ongeveer 1 week na aanbrengen van de lak niet schoon met water of een reinigingsmiddel. Hierna 
kunt u onderhoudsproducten van Wicanders gebruiken.


