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Onderhoud- en Reparatiecoating voor betonnen tafels van HeBlad

Onderhoudsadvies
Toegepast is een hoogwaardige één component-coating, bestand tegen mechanische en 
chemische invloeden.
Regelmatig afwassen met een huishoudelijke zeepoplossing verhoogd de houdbaarheid van 
glans en kleur. Ook het jaarlijks oppoetsen met een autowas/reiniger brengt kleur en glans weer 
terug.
Voor het reinigen van de tafels of bladen alleen water met een niet-agressief reinigingsmiddel 
gebruiken. Géén bijtende of krassende sponsen etc. gebruiken!
Gekleurde oppervlakken regelmatig controleren op beschadigingen en met de juiste RAL kleur 
repareren.

Reparatie
Mocht de tafel onverhoopt beschadigd raken door vandalisme of intensief gebruik, is overschil-
deren of bijschilderen mogelijk. Beschadigde of kapotte delen van de tafel eventueel in overleg 
met HeBlad repareren ofwel compleet vervangen.

Kleine beschadigingen in het beton kunnen worden bijgewerkt met een 2-componentenplamuur. 
Dit kun je na het aanbrengen met een plamuurmes schuren en overschilderen.
Grotere beschadigingen (stukken van het beton afgebroken) kunnen gerepareerd worden met 
een 2-componenten polyesterplamuur. Dit materiaal is niet fijn-schuurbaar, hetgeen u er teveel 
op aanbrengt moet met een flex (slijptol) worden verwijderd. Daarna weer met bovengenoemde 
2-componentenplamuur nawerken om fijn te kunnen schuren en na drogen over te schilderen.

De over te schilderen vlakken schuren met schuurpapier P150. 
Ontvetten, afwassen en vervolgens overschilderen in de kleuren:

Ral 5005 (Blauw)
RAL 6009 (Groen)
RAL 7016 (Antraciet)
Wit

U kunt bij ons de MCU-Topcoat in deze 4 verschillende kleuren bestellen, in een kwart-literblik en 
literblik.
Het literblik zal voldoende zijn om een gehele tafel over te schilderen. Het kleinere blik is handig 
voor plaatselijke reparaties. Houd er rekening mee dat u na gebruik het deksel weer goed moet 
sluiten, de verf in het potje zal gaan uitharden wanneer deze in contact komt met vochtige lucht.
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Onderhoud bamboe Planken
Wanneer u HeBlad bankjes of picknicksets in een DeLuxe uitvoering heeft, dan zijn deze voorzien 
van bamboe-zittingen. U kunt deze planken met schoon water poetsen. Let op, NIET met een 
hoge drukreiniger schoonmaken.
Jaarlijks de planken behandelen met een hardhout-olie verlengt de levensduur.

MCU TOPCOAT
Hodij Coatings B.V.
Importeur en distributeur van MCU-Coatings

Beschrijving product en technologie.
Eén component, vochtuithardende coating op basis van polyurea.
MCU-Topcoat is een alifatische topcoat. MCU-Topcoat biedt een perfecte bescherming tegen 
UV-licht, verwering en is zeer stoot- en slijtvast en is zeer geschikt voor service onder 
atmospherische condities, spatzones en permanente condensatie. MCU-Topcoat overtreft elke 
2-component polyurethaan technologie.

Kenmerkende eigenschappen
- Applicatie mogelijk bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 6% en 99%.
- 45 minuten na aanbrengen al geschikt voor immersie
- Snelle uitharding, zelfs bij -12 graden celcius
- 1 component
- Geen inductietijd
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Onbeperkt overschilderbaar
- Geen scheurtjes op korte of lange termijn (zeer flexibel)
- Uitstekende chemische resistentie
- Geen blaarvorming
- Hoge slijtvastheid
- Verenigbaar met de meeste conventionele coatings
- Zeer geschikt voor onderhoudswerken en nieuwbouw


