
 
 
 
 
 
 

COLOUR HARDENER 
Colour Hardener voor verzegelde betonnen 
vloeren  

BESCHRIJVING 
 

IDEAL WORK Colour Hardener is klaar voor gebruik, streepvrij, gekleurd of 
betongrijs, in droge vorm. Binnen en buiten te gebruiken voor beton. 

 
IDEAL WORK Colour Hardener is speciaal samengesteld met het oog op 
gebruiksgemak bij toepassing op voorbehandelde, pas gelegde betonplaten.  

 
IDEAL WORK Colour Hardener biedt vele gebruiksmogelijkheden, waaronder 
verzegeld en geprint beton, decoratieve interieurproducten en commerciële en 
industriële vloeren.  

 
Als IDEAL WORK Colour Hardener wordt gebruikt bij het creëren van een 
steen-, leisteen-, baksteen- of tegellook door een verzegelingsproces, moet het 
worden gecombineerd met IDEAL WORK POWDER RELEASE AGENT en 
IDEAL SEALER in overeenstemming met de adviezen van de fabrikant. 

 
IDEAL WORK Colour Hardener wordt geproduceerd op basis van een 
exclusieve mix van kwartsaggregaten, OPC, lichte en getinte synthetische 
oxides en overige noodzakelijke hulpstoffen. Het product bevat geen vulstoffen 
of verlengers en wordt geproduceerd onder strikte kwaliteitsvoorwaarden.  

 
IDEAL WORK Colour Hardener niet gebruiken wanneer binnen een periode van 

24 uur regen of temperaturen onder 6°C wordenverwacht. 
 

EIGENSCHAPPEN 
 

□ Makkelijk te gebruiken 
 

□ Streepvrij, vervaagt niet 
 

□ Dikker, slijtvaster oppervlak 
 

□ Betere slijtvastheid 
 

□ Vintagelook of vlekeffect mogelijk 
 

□ Lichtere en helderdere kleuren 
 

VOORBEREIDING ONDERGROND 
 

De ondergrond moet goed gedraineerd zijn met uniforme 
draagkrachtkenmerken. 

 
Om het risico op scheuren te verminderen moet de ondergrond genivelleerd 
worden, zodat het beton gelijkmatige van dikte is.  Bij het storten van het 
produkt, moet de ondergrond vochtig zijn, maar zonder plassen met water, 
goed geconsolideerd en vorstvrij. 

 
Zo nodig moet de ondergrond worden bevochtigd met water voor de 
betonwerkzaamheden om onregelmatige zuiging en voortijdig opdrogen van de 
onderkant van de plaat te voorkomen. 
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BETON DESIGNMIX 
 

Het beton moet ten minste 350 Kg cement per m3 bevatten. Alle fijne en grove 
aggregaten moeten non-reactief en vrij van schadelijke deeltjes zijn. Het 
wateraandeel moet worden beperkt tot een haalbaar minimum en de maximale 
krimping mag de 100mm niet overschrijden.  Het gebruikte beton moet zo 
mogelijk uit dezelfde fabriek komen en het cement voor de volledige 
betonwerkzamheden moet uit één bron komen.  Als de plaat blootstaat aan 
vries-/dooisituaties wordt een luchtinsluiting aangeraden, volg hierin de 
doseringsadviezen van de fabrikant. 

 
WAARSCHUWING: CALCIUM CHLORIDE EN/OF
 CALCIUM CHLORIDE BASIS  
DE PRODUCTEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT MET OF IN 
GEKLEURD BETON. Bij koeler weer kan een non-chloride versneller worden 
gebruikt. 

 

TOEPASSING 
 

IDEAL WORK Colour Hardener moet worden aangebracht op vers aangebracht 
beton, zodra eventueel overtollig water verdwenen is en het drijfproces het 
niveau van de plaat niet verstoort.   Voortijdig gebruik kan invloed hebben op de 
slijtvastheid en een hogere dosering kan noodzakelijk zijn.  

 
IDEAL WORK Colour Hardener moet niet worden gebruikt voor het laten 
opdrogen van overtollig water.   Wanneer het materiaal droog wordt 
aangebracht moet het gelijkmatig over het oppervlak verspreid worden, normaal 
gesproken in twee keer.   De eerste keer moet tweederde van het materiaal 
gebruikt worden. Breng het resterende derde deel op dezelfde manier aan, 
maar in een hoek van 90 graden t.o.v. de eerste laag. Het verkregen volume 
hangt af van de kleurkeuze en het uiteindelijke gebruik van de plaat. 

 
Voor lichtere kleuren is meer materiaal nodig en voor donkere kleuren minder. 

We raden aan om het totale aantal m2 per storting te berekenen, en voor 
gebruik het juiste aantal emmers gelijkmatig rond de plaat te verdelen. 

 

KLEUREN 
 

IDEAL WORK Colour Hardener is verkrijgbaar in 24 standaardkleuren, die te 
zien zijn op IDEAL WORK’S Kleurkaart. Onze laboratoria kunnen kleuren op 
maat maken, hierbij kan een minimumvolume gelden. Vraag gerust om meer 
informatie wanneer die gewenst is.  

 

GERELATEERDE PRODUCTEN 
 

□ IW-EC  
□ Cement-Scud Zelfopofferende beschermingsgel 

 
Zie Technische gegevens 

 

DEKKINGSGRAAD 
 

Ideal Work Colour Hardener heeft een gemiddelde dekkingsgraad van 3,5 – 4,0 
kg per m². Voor lichtere kleuren kan meer materiaal nodig zijn om de donkerder 
kleur van het beton te bedekken.  

 
De aangegeven hoeveelheden zijn minimaal benodigd, zodat de verharder de 
schokbestendigheid en slijtvastheid vergroot. Bij zware loopbelasting of 
industrieel gebruik moet een minimumhoeveelheid van 5-6 Kg per m2 worden 
gebruikt. 
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VERPAKKING 
 

Ideal Work Colour Hardener wordt verpakt in praktische schimmelbestendige 
emmers van 25 kg. Dit type verpakking kan snel en schoon vervoerd en 
opgeslagen worden zonder verspilling van het product. 

 

OPSLAG 
 

Ideal Work Colour Hardener dient te worden bewaard op een veilige plaats en 
het zegel moet tot gebruik intact blijven.  De levensduur van het product is circa 
2 maanden 

 

GARANTIE 
 

Ideal Work Colour Hardener is niet bedoeld voor consumentengebruik, maar 
voor getrainde verwerkers in betonwerk. Bij gebruik volgens de richtlijnen van 
de fabrikant garanderen wij een uniforme kleur.  Ideal Work heeft geen controle 
op het gebruik van de materialen in de praktijk. Als er sprake is van een 
tekortkoming binnen onze fabricagetoleranties, is Ideal Work slechts 
verantwoordelijk voor de kosten van vervanging van de materialen die bewezen 
gebreken vertonen. 

 
De eindgebruiker wordt verantwoordelijk gehouden voor de keuze van het 
product en aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid. 

 

SUGGESTIES EN WAARSCHUWINGEN 
 

Wij verzoeken u om de productgegevens van POWDER RELEASE AGENT, 
IDEAL SEALER, en IDEAL BINDER voor gebruik te lezen. 

 
BELANGRIJK:  
Alle informatie in de productgegevens is gebaseerd op optimale praktische en laboratoriumkennis. 
De klant is verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product.  De fabrikant is op geen enkele 
wijze aansprakelijk voor verkeerde toepassing van producten. Wij raden aan om de producten voor 
gebruik te testen op een klen oppervlak. Deze gegevens vervangen en annuleren de vorige versies. 
De inhoud kan op ieder moment worden gewijzigd. Wij herinneren u eraan dat Ideal Work producten 
bedoeld zijn voor professioneel gebruik, en dat Ideal Work klanten op verzoek 
trainingsmogelijkheden biedt. Gebruik van deze producten zonder toestemming vindt plaats op 
eigen verantwoordelijkheid en aanvaarding van de risico's.   
UITGAVE 07.2010 Herz. 03 dat. 22/05/2015 
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