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PRODUCTINFORMATIE JAMES EXTRA MAT 

STAP 2 - BESCHERMING 

Doel 

● Verzegeling van vinyl, PVC, linoleum, rubber en natuur- en kunststeenvloeren 
● Langdurige transparante en extra matte bescherming voor elastische vloeren 
● Verlengt de levensduur van uw vloer 

 

Kenmerken 

● Voor periodieke bescherming 
● Eenvoudig verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van uw vloer 
● Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in uw vloer en 

zijn dus te herstellen  
● Maakt elastische vloeren vuilafstotend en vergemakkelijkt het dagelijkse onderhoud 
● Geeft uw vloer een extra mat uiterlijk 
● pH-waarde 8,7 

 

Gebruiksaanwijzing 

● Vloer grondig strippen met James Basisreiniger (Stap 1). De vloer met schoon water 
nawissen en volledig laten drogen 

● James Extra Mat onverdund in emmer schenken en vervolgens middels een schone, goed 
vocht opnemende en niet pluizende katoenen doek dun en in een rechte baan aanbrengen 
op de vloer. James Extra Mat niet rechtstreeks uit de fles op de vloer aanbrengen (ter 
voorkoming van vlekvorming) 

● Laat de vloer goed drogen (afhankelijk van het weer, minimaal 4 uur) 
● Herhaal de behandeling door James Extra Mat in een baan haaks op de eerste laag aan te 

brengen 
● Voor het beste resultaat: breng de laatste laag aan richting strijklicht / raam 
● Sterk belaste vloeren twee à drie maal behandelen 
● Voorkom het ontstaan van schuimvorming in de katoenen doek tijdens het aanbrengen 

 

Opmerkingen 

● De vloer is weer belastbaar na uitharding van James Extra Mat, dit duurt ca. 12 uur. Dan 
pas kunnen meubels terug geplaatst worden. De beschermlaag is na ca. 5 dagen volledig 
uitgehard 

● James Extra Mat is volledig verwijderbaar middels James Basisreiniger 
 



 

James B.V. ● Mercuriusplein 1 ● NL - 5971 LW Grubbenvorst 
Tel. +31 77 327 80 00 ● www.james.eu ● info@james.eu 

● Beschermen tegen vorst en sterk dalende temperaturen 
● Het beste te verwerken bij geringe luchtvochtigheid (< 65%) en normale kamertemperatuur 

(18 à 25°C) 
● Zorg voor voldoende beluchting. Tocht en direct zonlicht vermijden 
● Vloerverwarming tijdig uitschakelen vóór het aanbrengen 
● Wij raden het gebruik op egaal donkere vloeren af (in verband met mogelijke streepvorming 

na opdrogen) 
● Behandelde vloeren laten zich vervolgens uitstekend dagelijks onderhouden en reinigen 

met bijvoorbeeld James Vinylreiniger (Stap D t/m F) 
● Is James Extra Mat voor u té mat? Neem dan ons product James Zijdemat 

 

Dosering 

● Puur: per waslaag ca. 1 l / 20 m2  

 

Detergentenverordening 

Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%, fosfaten < 5%, METHYLCHLOROISOTHIAZO-
LINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE 


