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IWA  
impregneeremulsie 

 
Met water verdunbaar siloxaanconcentraat voor het hydrofoberen van 
minerale ondergronden zoals natuursteen enz. 
Voor buiten. 

 

Technische informatie 
 

Bindmiddelbasis: 

 
Dichtheid: 

 
Kleur: 

 
Verwerkingstemperatuur: 
 
Verbruik: 
 
 
 
 
Opslag: 
 
 
 
Leveringsvorm: 

Siloxaanmicro-emulsie  

 

1,0 kg/l 

 

Kleurloos, opaak  

 
> +5 °C 
 
naargelang het zuigvermogen 
en de structuur van de 
ondergrond ca. 18-90 ml/m² 
(werkende substantie). 
 
koel, droog en conform de 

vereisten  

 

1 l concentraat voor 11 liter 

gebruiksklare emulsie. 

 

 

EIGENSCHAPPEN: 
• sterk verzepingsbestendig 
• hydrofoberend en versterkend 
 

TOEPASSING: 
• Om minerale ondergronden te hydrofoberen, ook in combinatie met 

verhard mineraal pleister van ETICS-systemen. 
• Ook om natuursteen, steenpleister, platen van wandelwegen, 

betonsteen enz. te hydrofoberen. 
• voor buiten 
 

KWALITEIT & VEILIGHEID: 
• Werkende substantie: siloxaan-/siliconemicro-emulsie 
 

ONDERGROND: 
Schone, droge, belastbare en zuigende alsook minerale ondergronden vrij 
van scheidingsmiddelen, zoals beton, vezelcementplaten, kalk- resp. 
kalkcementpleister, zijn geschikt als ondergrond. Niet op oude verflagen 
gebruiken. 
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VERWERKING: 
Naargelang het zuigvermogen van de ondergrond de oplossing in 1-2 
werkfases overvloedig - nat op nat - aanbrengen, overschot vermijden. 
 
Draag een veiligheidsbril tijdens het mengen. Geen water in het 
concentraat gieten, steeds omgekeerd. 
• Gereedschap: borstel, platte borstel. 
• Mengen: impregneeremulsie IWA verdunnen met 10 delen zuiver 

drinkwater. Het concentraat in het water gieten en omroeren. 
 

VERWERKINGSTIJD: 
Niet verwerken onder +5 °C en niet boven 30 °C (temperatuur van lucht, 
oplossing en ondergrond). 
 

DROOGTIJD: 
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur. Een hoge relatieve 
luchtvochtigheid en/of een lage temperatuur vertragen de droging. 
 

VERBRUIK: 
Op zwakker zuigende ondergronden: 
Oplossing: 0,2-0,3 l/m² (concentraat: 18-27 ml/m²) 
 
Op sterker zuigende ondergronden: 
Oplossing: 0,5-1,0 l/m² (concentraat: 45-90 ml/m²) 
Werkelijk verbruik evt. bepalen door middel van een proeflaag. 
 
 

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP: 
Onmiddellijk na het gebruik reinigen met water. 
 

OPSLAG: 
Koel, vorstvrij en conform de vereisten bewaren. 
 

LEVERINGSVORM: 
1 l concentraat voor 11 liter oplossing 

 
GEVAARSAANDUIDINGEN EN MARKERING: 
GGVS/ADR: Klasse 3, punt 31 c 
Watergevarenklasse: 1 (eigen classificatie) 
 
Gis-code: M-KH 03 
 
EU-grenswaarde voor het product (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product 
bevat max. 40 g/l VOS. 

 
AFVALVERWIJDERING: 
afvalverwerking cf. de voorschriften van de overheid. AVV-afvalstoffencode 
080112. Enkel volledig lege verpakkingen laten recycleren. Uitgedroogde 
materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd. 
 
De vermelde gegevens zijn afkomstig van omvangrijke beproevingen en 
praktijkervaringen. Ze zijn mogelijk niet toepasselijk voor elk specifiek 
gebruiksgeval. Daarom raden we aan eventueel gebruiksproeven uit te 
voeren. Technische wijzigingen voorbehouden in het kader van 
doorontwikkeling. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden. 
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Stand: juli 2015 
 
 
 
IWA impregneeremulsie 
 
Meer informatie bij: 
quick-mix tubag S.A. 

Rue des Chaux, L- 5324 Contern 

 

Tel.: +352 357711-1 

Fax: +352 357920 

 

contact@quick-mix.lu 
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