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Eigenschappen  
Impran is een gebruiksklaar, oplosmiddel bevattend steenimpregneermiddel. De  
gebruikte oplosmiddellen zijn vrij van aromatische koolwaterstoffen. Impran drinkt  
diep in de poriën en capillairen van de steen, droogt snel en is daarna begaanbaar.  
Naar gelang de zuigkracht van de steen zijn 1-4 lagen nodig tot de steen volgezogen  
is. De hydrofobe en de oleofobe werking ontwikkelt zich tijdens de droging. Impran is  
na 48 uur doorgehard en vol belastbaar. Impran beïnvloedt niet de vochtregulering  
van de steen. De met Impran behandelde steenoppervlakten behouden hun natuurlijk  
uitzien, zijn langdurig beschermd en veilig begaanbaar. Vervuilde reingingsmiddelen 
alsook vetten en oliën kunnen niet in de steen dringen en zijn dus makkelijk  
verwijderbaar. Impran is akali- en UV-bestendig en vermindert de zoutbloedingen, 
 mos- en algengroei, schimmelvorming en weer- en vorstschade.  
 
Productsamenstelling  
Impregneermiddel, niet in water oplosbaar oplosmiddel. 
 
Toepassingsgebied 
Voor het impregneren van nieuw gelegde of oude, grondig gereinigde,  
was- en vetvrije, droge natuursteen-,kunststeen- en tegelvloeren met  
poreuze of zuigende oppervlakken zoals plavuizen, graniet, marmer,  
zandsteen, betonsteen, klinkers, tegels, beton en betoncement. 
 
Gebruik  
De ruimte tijdens en na de verwerking goed ventileren, niet roken. 
 
Steenimpregnering: 
Verwerkingstemperatuur (ondergrond) +5°C tot +25°C. Begaanbaar na  
1 uur. De droogtijd tot aan volle belastbaarheid is maximaal 48 uur bij  
+ 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Impran kan puur op de  
oppervlakte worden gegoten en direct met een vlakmop gelijkmatig dun  
verdelen. Afhankelijk van de zuigende werking van de vloer zijn 1-4 lagen  
met tussenpozen van elk 30 min. nodig. Overvloedige Impran dat na 15 min.  
niet in het oppervlak gedrongen is, moet met een rubber vloertrekker  
weggetrokken worden. De aanzet kan men wegwerken d.m.v. moppen met  
een droge mop.  
 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik  
van dit middel. 

Verbruik per m² 
Steenimpregnering: 5-500 ml afhankelijk van de zuigende werking van de vloer. 

 

Schadelijk 

in concentraat 

R 10 Ontvlambaar. 
R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 
S 24 Aanraking met de huid vermijden.  
S 43 In geval van brand bluspoeder gebruiken. Nooit water gebruiken.  
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de 

verpakking of het etiket tonen. 
Bevat: testbenzine 

Verpakking  Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn  
1999/44/ EG Art.1! 
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