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IMPREGO PROTTETICO - Datasheet 
 
 
Imprego Prottetivo met open poriën creëert slijtvaste en waterdichte oppervlakken, dringt diep in de 
poriën door en versterkt het oppervlak, zorgt voor een solide oppervlak, hoge weerstand tegen 
betreden en een fris uiterlijk. Is bestand tegen wijn, bier, limonade, koffie, thee, vruchtensap, melk, 
water, UV - bestendig en weerbestendig. Chemicaliën moeten in het algemeen zo snel mogelijk 
worden opgenomen. Fysiologisch onschadelijk na uitharding. 
 
 

• Imprego Prottetivo met open poriën zorgt voor zeer slijtvaste en waterbestendige 
oppervlakken, dringt diep in de poriën door en versterkt het oppervlak, waardoor een hoge 
weerstand en een frisse uitstraling wordt gegarandeerd. 

 
• Fysiologisch onschadelijk na uitharding. Hoe meer de vers behandelde vloer of wanden in de 

eerste paar dagen wordt beschermd, hoe langer de levensduur. 
 

• Is bestand tegen wijn, bier, limonades, koffie, thee, vruchtensap, melk, water, Uv-bestendig 
en weerbestendig. 

 
• Chemicaliën moeten zo snel mogelijk worden opgenomen. 

 
• Geen zelfs ontsteking 

 
• Getest volgens EN 71/ T3 (speelgoednorm voor kinderen) 

 
 
PROCESSING 
Het oppervlak moet stevig, absorberend en vrij zijn van resten zoals stof, vet, siliconen en alle 
andere stoffen die de hechting negatief beïnvloeden. De applicatie kan worden gedaan met 
kwasten, doeken, rollen (*velours rol - oplosmiddel basis) of met een spons, maar ook met behulp 
van de airless. Kamer- en materiaaltemperatuur minimaal 15 ° C.  

OPMERKINGEN 
IMPREGO PROTTETIVO is klaar voor gebruik, schud en roer goed voor gebruik. Voer altijd een test 
laag uit op de oppervlak! Gelijkmatig aanbrengen in een dunne laag totdat het oppervlak geen 
vloeistof meer absorbeert. Overtollig materiaal moet worden verwijderd met een absorberende doek 
zonder resten achter te laten om matte en/of glanzende vlekken te voorkomen. 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Finish: Als optimale oppervlaktecoating (laatste laag!) 

Toepassing: Steen, natuursteen, kleitegels, marmer of soortgelijke oppervlakken 

Tinten: Transparant 

Drogen: 

Tijdens de droog- en uithardingsfase moet een goede luchtuitwisseling 
worden gewaarborgd. 

Gripbestendig na ongeveer 2 uur 

Volledig droog na ongeveer 24 uur 

Overschilder baar na ca. 12 uur 

Belastbaar na ca. 72 uur 

Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt 
beschermd, hoe langer de levensduur. 

Verbruik: Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak                                 
(ca. 40-60 g / m2 per laag ) 1 liter voldoende voor 10-14 m2 

Specificaties: 
FK ca. 55% - dichtheid ca. 0,85 g/cm3 VP 62 ° C 
Geen zelfs ontsteking 

Verdunning: IMPREGO PROTTETIVO onverdund verwerken 

Gereedschap 
reinigen: 

Verdunner voor oplosmiddel houdende producten en plantaardige 
technische oliën.  

Houdbaarheid: Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 12 
maanden 

 
 
 
 
 
 
 
EU-grenswaarde voor VOC-gehalte: (Kat A/f) 700g/l (2010) 
Dit product bevat max. 400g/l VOC 
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Hoogste emissieklasse A+. 
 


