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1. Toepassingen 
 
• Vuilbeschermer 
• Voor keramiek 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Duurzame en transparante bescherming 
• Tast de originele mate van slipvastheid van het materiaal niet aan 
• Op basis van oplosmiddel 

 
 

3. Gebruiksaanwijzing  
 
Bewaartemperatuur: van 5 tot 30°C. 
Het product is gebruiksklaar. 
 
Breng de CERA PROTECT aan op een droge en schone vloer aan. Verdeel gelijkmatig over het oppervlak 
(inclusief voegen) met behulp van een kwast, spons of doek. Wrijf over het oppervlak met een doek, 
absorberend papier of met een vloerschrobmachine met een witte schijf. Verwijder na tien minuten de resten 
met een schone katoenen doek of met een vloerschrobmachine met een witte schijf en een stofdoek. Het is 
aangeraden om het product aan te brengen per 2/3 m² per keer. Na 12 uur kan u over het oppervlak wandelen. 
 
Waarschuwingen: in het geval van hardnekkige resten, wrijf over het oppervlak met een doek doordrenkt van 
het product totdat de resten volledig verdwenen zijn. Het product kan de kleur van het materiaal en/of de 
voegen levendiger maken ; test dit effectief vooraf op een klein oppervlak. 
 
Opgelet: product op basis van oplosmiddel; het is aangeraden om de kamer te verluchten tijdens het 
aanbrengen. 
 
Het product moet worden aangebracht op het materiaal bij een temperatuur tussen 5° en 30° C. 
 
Het is aangeraden om handschoenen, kledij met lange mouwen, een masker en een veiligheidsbril te dragen.  
 
Klachten omwille van het niet naleven van deze richtlijnen worden niet aanvaard. 
 

4. Rendement en oplossing 
 

• Rendement (1 liter): 70 m² 
 
Het rendement is louter indicatief. 
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5. Technische specificaties  
 

Toepassing Waarde 

Geur Lichte geur van het oplosmiddel koolwaterstof 

Relatieve dichtheid 0,839 kg/l 

Samenstelling Bevat geurloze koolwaterstof en methanol 

 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
  
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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