
Decoratieve bescherming
met kwaliteits coating van einzA 

einzA LawiPen 
Balkon- en Vloercoating

Kleurkaart
einzA DekorChips
Kleuren DecorChips voor decoratieve oppervlakken

Extra producten
einzA Strukturmittel
Poedervormige korrels te mengen in water 
verdunbare en oplosmiddelhoudende vloer 
coating voor het verhogen van de stroefheid.
Voor 1-component en 2-componenten coating. 

Dichtband
Elastisch afdichtband 12cm breed voor horizon-
tale bouw delen (vloer-Wand). Wordt aange-
bracht voor applicatie. 

Links en rechts zijdige hoek
Elastische links en recht zijdige hoek voor 
horizontale bouw delen (vloer-Wand). Wordt
aangebracht voor applicatie. 

groensignaal wit verkeers geel

bruinsteen grijs pastel oranje

kobalt blauw

De kleuren zijn niet gemengd verkrijgbaar. 
De kleuren op deze kaart wijken af van het origineel. 
Voor de juiste kleur een monster aanvragen.

stof grijs signaal rood

signaal zwart

Verdikkingsmiddel
Voor de verbetering van de stabiliteit van hel-
lende vlakken. Voorkomt uitzakken op hellingen
en hellende vlakken onder een hoek van 
3—20 %.

Wandmanchet 
Elastische wandmanchet voor aansluiting 
tussen vloer en wand. Wordt aangebracht voor
applicatie.

Vloermanchet 
Elastische vloermanchet voor aansluiting 
tussen vloer en water afvoerput. Wordt aange-
bracht voor applicatie.
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elastische balkon- en vloercoating

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung is een kleurstabiele-, zelf-egaliserende vloercoating op basis van een hoogwaardige 
2-komponenten polyurethaanhars. Een taai-elastische, decoratieve vloerafwerking voor binnen met geluiddempende 
eigenschappen en voor vloerafwerking buiten, zoals terrassen, balkons en serres.

In systeemopbouw met einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung en de einzA LawiPen 2-K-PU-Versiegelung is de einzA LawiPen 
2-K-PU-Beschichtung VOS-vrij geclassificeerd en volgens de AgBB-voorwaarden getest en als emissiearm gecertificeerd. 
Geschikt voor toepassing als emissiearme vloerafwerking voor openbare ruimten, zoals o.a. kantoren, scholen, beurzen, 
ziekenhuizen e.d. 

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung heeft goede zelf-egaliserende eigenschappen en hard nagenoeg krimpvrij uit. De uitgeharde
coatinglaag bezit een goede elasticiteit en is vanaf een laagdikte van 2 mm scheuroverbruggend. Het gebruik van de einzA Decor-
Chips zorgt voor een decoratieve uitstraling.

Na droging afwerken met einzA LawiPen Siegel (binnen) of met einzA LawiDur 2-K-PU-Klarlack (buiten).

De kwaliteitskenmerken:

▪     hoogwaardige, zelf-egaliserende 2-K-PU-vloercoating

▪     elastische vloercoating voor binnen en buiten

▪     oplosmiddelvrij

▪     emissiearme kwaliteit voor binnen (volgens de AgBB-voorwaarden getest)

▪     met geluiddempende en decoratieve eigenschappen

▪     voor vloercoatings buiten zoals balkons, terrassen en serres

▪     UV-stabiel en vergelingsbestendig

▪     zeer elastisch en vanaf een laagdikte van 2 mm scheuroverbruggend

▪     Standaard kleur RAL 7035

▪     kleurbaar via einzA mix L Industrie (Basis 4)

▪     verkrijgbaar in 10 kg

einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung
zijdematte, transparante 2-K-PU-coating voor binnen

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel is een hoogwaardige kleurloze 2-K-PU coating als matte eindlaag voor epoxyhars en polyurethaanhars
coating. Systeem product voor einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung. Werkt soepel en geeft de vloer een mooi mat oppervlak, zodat
het spiegel effect van de glimmende coating kan worden gereduceerd.

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel droogt door fysische droging en chemische vernetting en vormt zo een stabiele, robuuste film. 
Het product zorgt voor een hard en taai, slijtvast, licht-stabiele film, vuil afstotend en een goede reinigbaarheid.

In systeemopbouw met einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung en de einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung getest volgens de  
AgBB-voorwaarden en gecertificeerd als emissiearm.

De kwaliteitskenmerken:

▪     hoogwaardige, transparante 2-K-PU-coating voor binnen

▪     als matte toplaag voor epoxyhars en polyurethaanhars coating

▪     voor een gelijkmatig mat/zijdemat oppervlak (afhankelijk van laagdikte)

▪     UV-stabiel en vergelingsbestendig

▪     emissiearme kwaliteit voor binnen (volgens de AgBB-voorwaarden getest)

▪     milieuvriendelijk

▪     geurarm, lichte verwerking

▪     uitstekende hechting

▪     verkrijgbaar in  1 en 5 kg

einzA LawiPen 2-K-PU-Siegel

Blijf precies op de hoogte – op de productpagina’s vindt u
alle technische informatie over onze producten. 
Met de QR-code op de verpakking gaat u rechtstreeks
naar de betreffende productpagina.

www.einzA.com


