
VERWERKINGSADVIES  
PVC VLOER

Wat is er nodig voor goede installatie van een pvc vloer? 
En hoe zorgt u er voor dat uw klant lang kan genieten van deze aankoop?

Nu een compleet assort iment 

v loertoebehoren om te 

egal i seren,  het p laat sen en het 

onderhouden van een pvc v loer.

Het merk voor onderhoudsmiddelen. 

Een professionele lijn producten voor 

het onderhoud van tapijt, vinyl, pvc, 

laminaat en parket.

Co-pro onderhoudsmiddelen

SCAN MIJ VOOR 
MEER INFORMATIE 

OF GA NAAR 
WWW.COTAP.NL/PROMOKIT

COMPLEET 
VAN ONDER 
TOT BOVEN

>>

Voor een beschrijving 
van het complete 
assortiment 
voor pvc click en 
dryback vloeren,
zie ommezijde

Plaats dit infoblad ‘verwerkingsadvies pvc vloer’  
in uw Co-pro ondervloerenmap achter de prijslijst

ALLES WAT NODIG IS VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN PVC VLOER

KEUZE COTAP VLOER CLICK DRYBACK

Voorbereiding voorstrijk Co-pro universele primer

egaliseren 
Co-pro anhydriet gebonden egalisatiemiddel

Co-pro cement gebonden egalisatiemiddel

Ondervloer basis Co-pro ivory-line n.v.t.

contactgeluid
Co-pro blue-line heat plus 10dB

Co-pro dryback-line 10dB 
Co-pro gold-pack 10dB heat 

loopgeluid Co-pro yellow-line Co-pro graphite-line pro

Vloer installeren verlijmen n.v.t. Co-pro pvc lijm

Vloer onderhouden wekelijks Co-pro pvc reiniger mat

jaarlijks
Co-pro intensief reiniger

Co-pro vloerpolish 



CO-PRO HET COMPLETE ASSORTIMENT 
VOOR PVC CLICK EN DRYBACK VLOEREN

VOORBEREIDING

•  CO-PRO UNIVERSELE PRIMER: 
  Een voorstrijkmiddel om de vloer geschikt te maken om te egaliseren. Uniek aan  

deze primer is dat het zowel te gebruiken is voor zuigende als niet-zuigende vloeren.

• CO-PRO ANHYDRIETGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL:
  Zeer goed vloeiende gips gebonden egaline. Kan in een laag tot 20 mm worden aangebracht. 

Vandaag egaliseren is morgen de vloer plaatsen.

•  CO-PRO CEMENTGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL:
  Een eenvoudig aan te brengen egalisatiemiddel, vloeit zeer goed met een ultra glad eind 

resultaat. Zuinig in gebruik.

ONDERVLOER PVC DRYBACK VLOEREN  

• CO-PRO DRYBACK-LINE 10DB: NIEUW
	 	De	ondervloer	voor	pvc	dryback	vloeren,	met	∆Llin	10dB	contactgeluid	verbetering.	 

Verlijm de ondervloer op de basisvloer en verlijm de pvc stroken dryback op de ondervloer. 
Ideaal	voor	appartementen	waar		∆Llin	10dB	geëist	wordt.	

• CO-PRO GRAPHITE-LINE PRO: NIEUW  
  De zelfklevende pu-ondervloer is verbeterd met maximaal lijmcontact en vervangt de huidige 

Graphite-line. Verhoogde drukvastheid zorgt voor nog meer installatie- en gebruiksgemak.

ONDERVLOER PVC CLICK VLOEREN  

• CO-PRO IVORY-LINE: NIEUW
	 	Deze	ondervloer	is	100%	polyestervilt,	uiterst	sterk,	met	een	hoge	drukvastheid, 

goed te combineren met een pvc - spc click vloer.

•  CO-PRO BLUE-LINE HEAT PLUS 10DB:
	 	Contactgeluid-	en	loopgeluidverbetering	in	maar	1,2	mm	dikte.	Contactgeluidverbetering	van	

∆Llin	10dB.	Geschikt	voor	vloerverwarming	en	vloerkoeling.

• CO-PRO GOLD-PACK 10DB:
  Zeer hoge drukvastheid en een lage warmteweerstand, uitstekend product voor pvc click.
 Heeft een drukvastheid van CS 400 kPa.

• CO-PRO YELLOW-LINE: NIEUW    
  Deze nieuwe pu-ondervloer heeft een blijvende en zeer hoge drukvastheid en heeft een 

ingebouwd vochtscherm met een ultra lage warmteweerstand. Het is de meest geschikte 
ondervloer voor pvc click i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling. De ondervloer is geschikt 
voor alle vormen van vloerverwarming. 

ONDERHOUD EN REINIGING

• CO-PRO PVC REINIGER MAT:
  Reinigingsmiddel voor de wekelijkse dweilbeurt. De reiniger zorgt ervoor dat de vloer mat 

blijft.
     
• CO-PRO INTENSIEF REINIGER: NIEUW    
  Voor het jaarlijks onderhoud van de vloer moet de vloer intensief worden gereinigd. Ook oude 

polishlagen moeten worden verwijderd.

• CO-PRO VLOERPOLISH MAT: NIEUW
  Jaarlijks moet de vloer van een nieuwe polishlaag worden voorzien. Voor bescherming van 

de toplaag en behoud van een mooie uitstraling van de vloer.


