
 
Kleurenoverzicht 
   

 
CONCRETA CEMENTGEBONDEN GIETVLOER 

  
Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt 
in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en 
diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en 
de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor 
schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over 
dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet 
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 03.2020 
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Het systeem van Arturo Concreta bevat bij aansluiting van vloer en wand kantstroken. Als afwerking van deze kantstroken kan men een 
plint monteren of de aansluitingen afkitten. Hiervoor adviseert Arturo een geeigende kit bijvoorbeeld de codex SG 10 siliconenkit. Deze is 
ook verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv. Voor de betreffende documentatie, kijk op http://www.codex-x.nl/. 
Let op: gebruik deze kit niet wanneer men nog een kunstharsvloer product moet verwerken of als er nog een kunstharsvloer moet uitharden 
in een gebouw. 
Om u een richting te geven, hebben we dit overzicht gemaakt. Let op: dit is een indicatie, de kleuren komen niet exact overeen. Er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend. Geadviseert wordt altijd proefondervindelijk vast te stellen of dit de gewenste kleur is. 
 
 
 

Arturo Concreta Codex SG 10 
Kleur Rust Kleur Cotto 
Kleur Steel Kleur Platinagrijs 
Kleur Shell Kleur Agaatgrijs 
Kleur Sand Kleur Zandbeige 
Kleur Shadow Kleur Beton 
Kleur Silver Kleur Lichtgrijs 
Kleur Pebble Kleur Manhattan 
Kleur Dove Kleur Jurabeige 
Kleur Fossil Kleur Antraciet 
Kleur Smoke Kleur Antraciet 

 
 


