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EEN INNOVATIEVE, NAADLOZE, 
HARDE VLOEIVLOER

the strong connection

Eurocol is part of the Forbo Group
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Technische eigenschappen
Basis

2-componenten. 
Component A: epoxyhars, Component B (verhardingsmiddel) amin.

Mengverhouding 100 gewichtsdelen Component A : 13 gewichtsdelen Component B.

Commercieel gebruik 34 zeer sterk, EN-ISO 10874.

Lichte industrie 43 sterk, EN-ISO 10874.

Soortelijk gewicht Ca. 1,49 g/cm3.

Verbruik Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Pot-life Ca. 40 minuten (afhankelijk van de temperatuur).

Begaanbaarheid Na 12 uur.

Droogtijd
Na minimaal 12 uur maar uiterlijk binnen 24 uur af te lakken. 
Na 48 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt en het geheel is na 7 dagen volledig uitgehard.

Laagdikte 2-2,5 mm.

Druksterkte C70 NEN EN 13892-2:2003.

Buigsterkte F30 NEN EN 13892-2:2003.

Warmtegeleidingsvermogen 0,004 m² x K/W; NEN EN 12664:2001-05.

Shorehardheid D90.

Kleurechtheid ≥ 6 blauwschaal; EN-ISO-105-B2:2014.

Bestendigheid tegen sigaretten Niveau 3; NEN EN 1399: 1998.

Slijtvastheid NEN EN 13892-4:2014. AR 0,5.

Slagvastheid NEN en ISO 6272-1:2011. IR4.

Restindruk NEN EN ISO 24343-1:2012. 0 mm.

Sliptest SRT pendulum nat: > 25, droog: tussen 55 – 70. BS7976-2+A1:2013.

Brandklasse NEN EN 13501-1:2009. Bfl-S1.

Rolstoelbestendig Geschikt voor gebruik van stoelen met wieltjes conform NEN EN 12529.

Opslagwijze Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5° - 30 °C). 

Houdbaarheid 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Vloerverwarming Geschikt.

Kleuren 12.

Verwerkingsomstandigheden

Gewenste materiaal- en omgevingstemperatuur Min. 18° - 23 °C.

Temperatuur van ondervloer Min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve vochtigheid 35 - 75%, aanbevolen < 65%.

Verzendeenheid

Component A: wegwerpverpakking à 15 kg.

Component B: wegwerpverpakking à 2 kg.

* De genoemde waarden zijn laboratoriumwaarden. Deze dienen enkel als richtwaarden te worden beschouwd vanwege het grote aantal objectgebonden toepassingen.

370 MultiTerrazzo voldoet aan de eisen van EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4

Brandklasse NEN EN 13501-1. Bfl-S1.

Slijtvastheid NEN EN 13892-4.

Hechting NEN-prEN13892-8 ≥ B1,5, betonbreuk.

Slagvastheid NEN EN ISO 6272-1. IR4.

Heeft u nog vragen over MultiTerrazzo?
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30.
of met uw Technisch-commercieel adviseur.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC Wormerveer
T 075 627 16 00, F 075 628 35 64
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen 075 627 16 30



Met MultiTerrazzo presenteert Forbo Eurocol een bestendige, duurzame en puristisch ogende vloeivloer.
Deze brochure laat u zien dat deze vloer méér is dan alleen een stabiele ondergrond. De vloer fascineert door 
zijn individuele ontwerpmogelijkheden, die voldoen aan bijzondere designwensen. Het milieuvriendelijke 
karakter en de robuustheid van deze vloer worden door verscheidene certificeringen bevestigd. Met deze 
vloer kunt u een aantrekkelijke, duurzame vloerafwerking creëren voor uiteenlopende toepassingen. 
MultiTerrazzo is verkrijgbaar in 12 aantrekkelijke kleuren.

EEN INNOVATIEVE, NAADLOZE, 
HARDE VLOEIVLOER

MultiTerrazzo - 
MAAKT HET VERSCHIL

MultiTerrazzo is een harde, naadloze 
2-componenten vloeivloer die zich duidelijk 
onderscheidt van conventionele PU- en 
epoxyvloeren. Deze vloer geeft de ruimte een 
unieke uitstraling en overtuigt met zijn verfijnde 
esthetiek. MultiTerrazzo voldoet aan de eisen 
voor gebieden met een hoge belasting. De vloer 
heeft een zeer hoge mechanische en chemische 
weerstand en kan ook op vloerverwarming 
worden geïnstalleerd. 

MultiTerrazzo - Voor mens en natuur
MultiTerrazzo garandeert een lange levensduur, is 
waterbestendig en milieuvriendelijk. Het is zowel 
geschikt voor binnen als voor overdekte, droge 
buitengebieden. Dankzij de naadloze installatie 
van de vloeivloer is deze ideaal voor ruimtes met 
strenge eisen op het gebied van hygiëne, zoals 
dokterspraktijken en ziekenhuizen.

MultiTerrazzo - Verwerkingseigenschappen
MultiTerrazzo is gemakkelijk te verwerken. 
Met deze vloeivloer kunt u sneller grotere 
oppervlakken behandelen, met een prachtig 
en duurzaam resultaat. Forbo Eurocol adviseert 
u MultiTerrazzo uitsluitend te gebruiken 
op gestandaardiseerde en gelijkmatige 
ondergronden. De laagdikte van deze sterke 
vloeivloer bedraagt 2 - 2,5 millimeter. Als de vloer 
daarna wordt afgewerkt met een 2-componenten 
topcoat krijgt deze een natuurlijk-matte glans.

MultiTerrazzo - Voordelen
• Naadloze, harde afwerking
• Dimensioneel stabiel, zeer duurzaam, 

waterbestendig

MultiTerrazzo - Toepassingen
• Keuken, badkamer, gang, multifunctionele 

ruimtes
• Magazijn, lobby, museum
• Crèches, scholen
• Ziekenhuizen, dokterspraktijken, verpleeghuizen 
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