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Impregneer Perfect Plus
Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm- en impregneervloeistof voor beton

Producteigenschappen

VARISTONE Impregneer Perfect plus kan toegepast worden op alle zuigende 
ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld 
gebakken straatsteen, betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en beto-
nelementen. De werkende stof zorgt ervoor dat betonnen ondergronden 
een zeer goede beschermening krijgen tegen vuil en een kleurintensiverend 
effect heeft, zonder een filmlaag te vormen. VARISTONE Impregneer Perfect 
plus is geschikt voor felle, gekleurde en donkere betonoppervlakken. Echter 
niet geschikt voor witte betonoppervlakken.
Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden met bijvoorbeeld 
VARISTONE Tegel- & Steenreiniger. 
De ondergrond dient droog, draagkrachtig en vrij van hechtingsvermin-
derende stoffen te zijn voor het aanbrengen van VARISTONE Impregneer 
Perfect plus. 
Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergrond dient de oude be-
schermlaag verwijderd te worden alvorens VARISTONE Impregneer Perfect 
plus aan te brengen.
Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. Niet geschikt voor natuursteen 
of steensoorten met een dichte structuur. Zorg voor een juiste verdeling om 
streepvorming te voorkomen.

Technische productinformatie

VARISTONE Impregneer Perfect Plus is een extreem werkzame, oplosmiddel-
vrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling, niet flimvormend,  
met een kleurintensiverende werking. De verwering van het behandelde 
oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Tevens geeft het een goede bescher-
ming tegen carbonatisering.  Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen 
en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwij-
deren.
Bij zeer gladde- en niet zuigende ondergronden dient vooraf getest te 
worden op geschiktheid.  

Verpakking

Flacon van 1 kg
12 flacons per doos 

Can van 5 kg

Houdbaarheid

VARISTONE Impregneer Perfect plus is in gesloten verpakking minstens 12 
maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +10 °C. Bescherm de verpak-

king tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met 
water gereinigd worden.

Verbruik

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond is het verbruik 
ca: 150 –  250 g/m². 

Verwerkingsvoorschriften

- VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt onverdund gelijkmatig op het 
oppervlak aangebracht d.m.v. een vachtroller. 
- VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt in 1 of meerdere lagen aange-
bracht (nat en nat).
- Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de tempe-
ratuur van het te behandelen oppervlak tussen + 15 °C en + 25 °C te zijn. 
- Voorkom tijdens het aanbrengen dat vervuilingen in de vloeistof en/of op 
het oppervlak terecht komen.
- Het oppervlak dient tot volledige droging van VARISTONE Impregneer 
Perfect plus (ca. 3 – 4 uur) beschermd te worden tegen vocht en regen. 
- Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze 
periode. 
- Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.
- Wij raden aan het gereedschap direct na gebruik te reinigen met water.
- VARISTONE Impregneer Perfect Plus mag niet in contact komen met glas, 
gepolijste materialen, hout en geverfd hout, kunststoffen en andere gevoe-
lige materialen.

Veiligheid

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik 
handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. 
Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare ver-
pakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhouds-
producten moeten in acht worden genomen. 

Rechtop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veilig-
heidsvoorschriften.
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze pro-
ductinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 
inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het 
verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebla-
den hun geldigheid.

Overige Opmerkingen

Het verbruikte, opgedroogde materiaal, is niet milieubelastend. Vloeistofres-
ten niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. 
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Lever restafval in als klein chemisch afval

Verpakking Artikelnummer Kleur

5 kg can VAR-000355 Wit/melkachtig

1 kg flacon VAR-000354 Wit/melkachtig


