
Product
Simson Hoveniers Bestratings Impregneer is een hoogwaardig, oplosmiddelvrij impregneermiddel spe-
ciaal voor zuigende ondergronden zoals grindbetonplaten, (beton)stenen algemeen in bestratings op-
pervlakken, siermuren, klinkers, klei dakpannen, terracotta kuipen en potten. Na uitharding is Simson 
Hoveniers Bestratings Impregneer transparant, waardoor de ondergrondstructuur en kleur behouden 
blijven. Er ontstaat een langdurig houdbaar afparelend effect.

Toepassingen
Simson Hoveniers Bestratings Impregneer impregneert de meest uiteenlopende zuigende materialen  
bij bestratingen.

Eigenschappen
Hoge indringdiepte met een water afparelend effect waardoor algen en mos niet meer kunnen 
ontstaan omdat de voedingsbodem daartoe ontbreekt.
-  Oplosmiddelvrij.
-  Transparant drogend.
-  Na ca. 12 uur beloopbaar.

Verwerking
Simson Hoveniers Bestratings Impregneer niet beneden +5°C verwerken. De ondergrond dient droog 
maar tevens beslist zuigend te zijn en dient eerst van grove vervuiling te worden ontdaan met bijv. een 
harde bezem, borstel of hoge druk reiniger. De vervuilingen kunnen echter ook eenvoudig worden 
verwijderd met Simson Hoveniers Groene aanslag reiniger. Voorafgaand aan de verwerking van 
Simson Hoveniers Bestratings Impregneer is het raadzaam een klein proefvlak aan te leggen. Simson 
Hoveniers Bestratings Impregneer met een kwast, zachte borstel of sproeicontainer gelijkmatig op het 
oppervlak aanbrengen. Het geïmpregneerde oppervlak is na ca. 12 uur beloopbaar. Bij sterk zuigende 
ondergronden is een tweede en eventueel derde behandeling aan te raden. Men dient het behandelde 
oppervlak minimaal 24 uur tegen vorst en nattigheid te beschermen. Verbruik is ca. 200 ml/m² afhan-
kelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Reiniging: In verse toestand met water met een beetje afwasmiddel goed afspoelen. 
   Gedroogd product kan slechts mechanisch worden verwijderd. 
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Technische kenmerken
Basis co-polymerisaat bestaande uit Styrol, Alkylsiloxanen en Acrylzuuresters.
Applicatietemperatuur niet beneden +5°C verwerken
Consistentie dun vloeibaar
Geur zwak aromatisch
pH-waarde ca. 8 bij +20°C
Dichtheid 1,02 kg/Liter bij +20°C

 Kleur Verpakking Artikelnummer
 melkachtig wit 1 liter can 30602052
 
 
Opslag en stabiliteit
Bestratings Impregneer dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen in ongeopende originele 
verpakking. In ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities is Bestratings 
Impregneer tot 18 maanden houdbaar.

Informatie aanvraag
De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
-  Veiligheidsinformatieblad (VIB).
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. 
Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.  
Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de  
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.  
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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Tel: +32 (0)9 255 17 17
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be

SC
 N

L 
12

11


