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         FR-300 RENOVATION COATING 

FR-300 Renovation Coating is een oplosmiddelvrij permanente coating bestemd voor harde verweerde 
ondergronden zoals RVS, PVC, gepoedercoate of geanodiseerde ondergronden. 

 

Het beste resultaat wordt verkregen op een verweerde ondergrond waar de FR-300 zich kan hechten aan 
de vulstoffen en pigmenten in de coating die bloot zijn komen te liggen door slijtage van de toplaag van 
de coating onder invloed van uv straling en/of te agressieve reiniging. 

 
 
In de praktijk, heb je een gecoate ondergrond, waarvan het bindmiddel van de coating langzaam wordt 
afgebroken. 
Pigmenten en vulstoffen komen vrij aan het oppervlak te liggen en de gelijkmatige structuur van de 
coating veranderd in een “berglandschap”. 
 
FR-300 zorgt er voor dat de vrij liggende pigmenten en vulstoffen weer worden opgenomen in een 
nieuwe, UV bestendige, ‘coating’, die ook in de ondergrond trekt en zich daar ook mechanisch verankert. 
Dit zorgt voor een nieuwe gelijkmatige structuur en de kleur komt weer tot leven. 
 
 

             
 
 
Pas als UV licht doordringt, door de nieuw FR-300 coating, en het onderliggende oude bindmiddel verder 
afbreekt, kan de FR-300 coating langzaam van de ondergrond los raken. 
Als het zover is, dan ondergrond stevig reinigen, losse delen weg poetsen en opnieuw aanbrengen. Hoe 
lang dit duurt? Dat hangt van vele factoren af maar we spreken zeker over vele jaren. 
De oudste bekende resultaten zijn nu enkele jaren oud en er is nog geen verslechtering waarneembaar. 
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De FR-300 Renovation Coating wordt aangebracht in een laagdikte van +/-  10 mu nat dat resulteert        
in +/- 8 mu droog. Het rendement bedraagt +/- 100 m² per liter. Vanwege de geringe laagdikte kan de  
FR-300 geen volledige UV bescherming geven aan de originele coating. 

Het doel van de FR-300 Renovation Coating is: Het herstellen van het oppervlak van de coating, waardoor 
de brekingsindex wordt hersteld en de ondergrond weer kleur krijgt. 

Door toevoeging van een gemodificeerde Polysiloxaan heeft de FR-300 de eigenschap ontwikkeld flexibel 
te blijven en tevens een lange levensduur te hebben. 

Het grote voordeel t.o.v. “nano” coatings is dat de FR-300 na enkele jaren, indien nodig, met zichzelf 
overgecoat kan worden.                                                                                                                                                
Bij regelmatig onderhoud kan dit proces tot wel 25 jaar of langer herhaald worden. 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording 

aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen 

verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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