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Beschermingstechnieken en Stofbeheersing 

Damp doorlatend / Ademend 
Vloeistof dicht (ondoordringbaar) 
Zelfhechtend / antislip 
Optimale bescherming 
Langdurig inzetbaar 
Afveegbaar en herbruikbaar 
Residuvrije verwijdering 
Vrij van schadelijke stoffen 

4.04.125 

Vloerbescherming 
Easy Floorcover Ademend 

productinformatie 
 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 Productomschrijving Dit multifunctioneel en zelfhechtend synthetisch afdek- en beschermvlies is 

bestand tegen sterke mechanische invloeden. Het Sellco Ademende Easy 
Floorcover is een beschermvlies met een dampopen PE-toplaag, als 
vloeistofdichte barrière en zorgt voor een optimale ventilatie van de 
onderliggende vloer. Het is geschikt voor het afdekken en beschermen van 
zogenaamde “vers” gelegde of “natte” vloeren en garandeert een optimale  
verdamping van opstijgend vocht en oplosmiddelen.  

 
 Toepassing Voor “vers” gelegde of “natte” vloeren en trappen. 

- Keramische en natuurstenen vloeren 
- Ter plekke verzegelde en geoliede parketvloeren 

  Let op! Voordat u met Sellco Ademend Easy Floorcover afdekt, moet u zich 
aan de minimale droogtijden houden, die door de vloerenfabrikant of 
leverancier zijn gespecificeerd). 

 
 Eigenschappen - Dampopen , vochtregulerend en ademend.  - --

- Vloeistofdicht (beschermd voor gemorste vloeistoffen) 
  - Zelfhechtend en antislip (Snel kreukvrij aanbrengen en veilig) 
  - Optimale bescherming voor mechanische beschadigingen  
  - Eenvoudig en residuvrij te verwijderen 
  - Milieuvriendelijk (geen schadelijke stoffen en mag in thermisch afvalproces) 
 
 Leginstructie Banen 10 cm laten overlappen 
 
 Technische data Materiaal synthetisch dampopen vezelvlies 
  Kwaliteit 170 g/m² 
  Dampdoorlatend 15 g / m² / d  
  Waterdichtheid 7.000 mm / waterzuil 
  Afmeting 1 m x 25 m 
  Dikte 1,8 mm 
  Kleur wit 
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 Belangrijk Evt. vloerverwarming vóór het leggen uitschakelen. Overtollig vocht vooraf 

met daarvoor geschikte apparaten verwijderen.  “Vers” gelegde vloeren op 
zijn vroegst na 48 uur afdekken. Ideale luchtvochtigheid 50 - 60 %. Let in ieder 
geval op de voorschriften / wacht- en droogtijden zoals deze door de vloeren 
fabrikant of leverancier worden aangegeven. Bij het leggen moet altijd 
rekening worden gehouden met de speciale omstandigheden in het 
toepassingsgebied. Als u het vlies meermaals gebruikt mag het niet vervuild 
zijn. Bij gevoelige vloeren vooraf testen. 
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