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Het belang van 
impregneren 
Seal-Guard

TEKST Wilbert Leistra FOTO’S Wilbert Leistra en Seal-Guard

Gus the Seal – het logo van producten van Seal-Guard – duikt vaker op in Nederland. De gele 

spuitbus met impregneermiddel is bij steeds meer natuursteenbedrijven in de werkplaats te 

vinden. Het van oorsprong Australische merk heeft nu de hoofdvestiging in Nederland. Deze 

vestiging in Losser wordt geleid door Wouter Bonnes. Aan de hand van casussen laat hij het 

belang van impregneren van natuursteen zien. NATUURSTEEN kreeg ook een demonstratie.
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PRODUCT  

Aan een terrastafel aan de IJssel spuit Wouter Bonnes een 
beetje impregneermiddel uit een gele spuitbus op een 
servetje en giet er vervolgens water op.  Vanaf de spuitbus 
knipoogt een zeehond. Het is Gus the Seal, blikvanger van 
Seal-Guard, producent van impregneermiddelen. De 
druppels blijven op het servet liggen, het vocht trekt er niet 
in. “Dit impregneermiddel is water- en olieafstotend. In 
vergelijking met andere impregneermiddelen op siliconen-

basis, kan dit direct na het verwijderen van de cementsluier 
op de natuursteen worden aangebracht. Je hoeft dus niet te 
wachten tot het vocht uit de steen en de voegen is getrok-
ken”, legt Bonnes het principe uit.

Australië
De oorsprong van Seal-Guard afdichtmiddelen ligt in 
Australië. Daar werden de producten in eerste instantie 
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geproduceerd en verkocht onder de naam Sure Seal. De 
Verenigde Staten werden ook een afzetmarkt. In 2006 is er 
tevens een vestiging in Europa opgericht in Groot-
Brittannië onder de naam Seal-Guard Sealants (UK) Ltd. De 
Seal-Guard producten worden sinds 2007 in Nederland op 
de markt gebracht.  Verantwoordelijk hiervoor was Bonnes. 
“Ik ben afgestudeerd in de Chemische Technologie met als 
afstudeerrichting Beschermingstechniek, waarbij het accent 
ligt op kennis van materialen en eveneens op methoden en 
technieken met betrekking tot het voorbehandelen en 
beschermen van oppervlakken. Sinds 1997 ben ik werkzaam 
vanuit een eigen onderneming als handelsagent op het 
gebied van grondstoffen voor verven, kitten, lijmen en de 
kunststofverwerkende industrie. Ik kwam in 2007 in contact 
met Robert Doidge, de oprichter van het bedrijf, en hij was 
erg onder de indruk van mijn achtergrond. Ik vond het een 
enorme uitdaging om het merk in Nederland en België te 
vertegenwoordigen. Ik had echter absoluut geen connecties 
in de natuursteensector. Dus reed ik met mijn auto het hele 
land door om de afdichtmiddelen onder de aandacht te 
brengen. Ik kwam er al snel achter dat de natuursteensector 
een conservatieve sector is, in de zin dat traditioneel wordt 
gekozen voor de ‘bekende merken’. Maar na een aantal 
demonstraties is de aandacht voor de impregneermiddelen 
toegenomen”, vertelt Bonnes.

Vlekvorming
De belangrijkste reden om een impregneermiddel te 
gebruiken, is volgens Bonnes het voorkomen van vlekvor-
ming. Hij illustreert het met een praktijkvoorbeeld. “In het 
Welness & Beauty-deel van Landhuishotel De Bloemenbeek 
in De Lutte ligt een vloer van Bentheimer zandsteen, die 
niet geïmpregneerd was. Resten van massageolie onder de 
voeten van hotelgasten zorgden voor olievlekken in de 
poreuze vloer. Deze olievlekken waren vanwege de hoge 
porositeit van de zandsteen niet meer te verwijderen door 
de vloer te dweilen. De hoteleigenaar vroeg ons naar een 
oplossing om de vloer er esthetisch beter uit te laten zien. 
Hij wilde niet dat de hotelgasten de vlekken nog konden 
zien.”

1 Wouter Bonnes demonstreert de werking van het impreg-

neermiddel van Seal-Guard. 

2 Een praktijkcase: resten van massageolie onder de voeten 

van gasten van Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte 

zorgden in het Welness & Beauty-deel voor olievlekken in 

de poreuze vloer van Bentheimer zandsteen. 

3 Het impregneermiddel zorgt ervoor dat vocht niet meer in 

de steen kan dringen. 

Oplossing
Bonnes kwam met de volgende oplossing: “In eerste 
instantie zijn de olievlekken verwijderd met een gebruiks-
klare pasta voor het verwijderen van olieachtige vlekken. 
Met deze pasta worden olievlekken tot ongeveer twee 
centimeter diepte geabsorbeerd en verwijderd. Na ongeveer 
acht uur drogen kan de opgedroogde pasta worden 
weggeveegd. Na deze behandeling waren de olievlekken 
niet meer zichtbaar.  Vervolgens is de zandsteen vloer 
grondig gereinigd met ons schoonmaakmiddel en een 
eenschijfsmachine voorzien van een pad. Daaropvolgend is 
de vloer geïmpregneerd en beschermd tegen vlekken met 
twee lagen van ons watergedragen impregneermiddel. 
Vanwege het ademend vermogen van dit impregneermiddel 
konden de twee lagen snel na de reiniging en droging van 
de toplaag van de zandstenen vloer worden aangebracht. De 
vloer is nu beschermd tegen vlekvorming. Achtergebleven 
massageolie kan gewoon worden opgedweild.”

Europa
Inmiddels heeft Bonnes de Europese tak van Seal-Guard 
overgenomen. “Ik kreeg in 2018 het aanbod. De Europese 
hoofdvestiging zat in het Verenigd Koninkrijk, maar in het 
kader van de naderende Brexit was Seal-Guard op zoek naar 
een locatie waar de Europese landen beter bediend konden 
worden. Dat is dus Losser geworden.”
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