F&G Bestrating en Gevel Impregneer
Productomschrijving
Een watergedragen, transparant impregneermiddel voor bestrating en gevels. Bestrating en gevels
hebben veel te lijden onder weersomstandigheden, aanslag van alg en mossen, verkeer, etc. De F&G
Bestrating- en Gevel Impregneer heeft een diep indringend vermogen om een duurzame
bescherming te geven tegen vocht- en vuilproblemen, schimmel, vorstschade, etc.

Kenmerken
Zeer goed waterafstotend
Uitstraling ondergrond blijft behouden
Voorkomt het aanhechten van vuil
Geen schadelijke stoffen
Goed verwerkbaar
Nagenoeg geurloos
Diep indringend
Kleurloos
Damp open

Toepassingen
Voor gebruik op steenachtige ondergronden zoals beton en metselwerk, pleisterwerk,
(sier)bestrating (ongeglazuurd), granietsteen (zoals mortel en kalksteen), diverse soorten
natuursteen, etc. Dit product is niet geschikt bij waterdichte en vuilafstotende stenen, zoals
geglazuurde en keramische tuintegels.

Basisgegevens
Rendement:
Actieve stof:
Dichtheid:
Houdbaarheid:
Verpakking:
Kleur:

350 – 750 ml per m², verbruik is afhankelijk van de porositeit van de
minerale ondergrond
10% (siliconen)
1 kg per ltr
12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
5 en 10 ltr
wit melkachtig, droogt kleurloos op

Verwerking
Verwerking:

Droogtijd bij 20°C:
Verwerkingsconditie:

Verdunning:
Reiniging:
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lage druk spuit, kwast, blokkwast of roller
schudden voor gebruik
het product dient in 2 lagen opgezet te worden, zorg ervoor dat de 2de laag
nat in nat word aangebracht.
3 - 5 uur, bij lagere of hogere temperaturen zal dit resp. langer of korter
duren
ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen de 2°C en 30°C en het dient
droog weer te zijn, tot minimaal 12 uur na verwerking. Werk niet in de volle
zon om te snelle aandroging te voorkomen.
het product is gebruiksklaar
water, direct na gebruik

Systeem
Gevels
Voorbehandeling:
De ondergrond dient schoon, droog, vast en vetvrij te zijn.
Het voegwerk dient in goede staat te zijn, indien nodig herstellen.
Beschadigde oppervlakken, zoals scheuren of loszittende delen eerst herstellen.
Ramen en aangrenzende bouwdelen zoals kozijnen afdekken, evenals dorpels en bestrating.
Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen.
Proefvlak vooraf opzetten.
Afwerking:
Om streepvorming te voorkomen, dient de F&G Bestrating en Gevel Impregneer van onder naar
boven opgebracht te worden.
Het product dient in 2 lagen opgezet te worden, de 2e laag direct na de 1e laag opzetten, terwijl deze
laag dus nog nat is! Dit om goede impregnatie van het product te realiseren.
Bestrating
Voorbehandeling:
De ondergrond dient schoon, droog, vast en vetvrij te zijn.
Beschadigde oppervlakken, zoals scheuren of slechte voegen eerst herstellen.
Aangrenzende bouwdelen zoals kozijnen afdekken, evenals dorpels. Verontreiniging direct na het
impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen.
Ondanks de niet schadelijke stoffen adviseren wij uit de buurt van beplanting te blijven.
Proefvlak vooraf opzetten.
Afwerking:
Het product dient in 2 lagen opgezet te worden, de 2e laag direct na de 1e laag opzetten, deze laag
dient dus nog nat te zijn! Dit om goede impregnatie van het product te realiseren.

Veiligheidsgegevens
Zie Veiligheid informatie bladen
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