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TECHNISCH INFORMATIEBLAD
SEAL-GUARD® 24/7 IMPREGNEERMIDDEL VOOR STEEN

Toepassingen: Seal-Guard® 24/7 impregneermiddel voor steen biedt ongeëvenaarde bescherming van stenen 
oppervlakken tegen vlekken op olie- en waterbasis, mos, uitslag en alkalische stoffen. Daardoor blijft de natuurlijke 
uitstraling en schoonheid van stenen oppervlakken behouden. Het middel is onzichtbaar na het aanbrengen, laat 
het uiterlijk van het behandelde oppervlak onveranderd en laat ook geen (uitgeharde) resten achter. Het behandelde 
oppervlak zal bovendien niet verbleken, vlekken, verkleuren, afbladderen, etsen of vergelen. Seal-Guard® 24/7 
impregneermiddel voor steen laat het behandelde oppervlak bovendien ademen.

Voordelen en eigenschappen:
• niet giftig, op waterbasis
• niet ontvlambaar
• milieuvriendelijk
• geurloos, onzichtbaar impregneermiddel
• geen vergeling; bestand tegen UV-straling
• bestand tegen indringing van water- en oliehoudende stoffen
• bevordert een makkelijkere reiniging
• volledig uitgehard in 24 uur
• gebruiksvriendelijk, eenvoudig aan te brengen
• vrij van siliconen
• gaat uitslag tegen, bestand tegen vorst en dooi
• conserveert de natuurlijke uitstraling
• diepgaande, penetrerende bescherming
• geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis

Gebruik: Aanbrengen op alle stenen oppervlakken, waaronder marmer, graniet, leisteen, zandsteen, kalksteen, 
architectonisch beton, baksteen, steen, stucwerk en blootliggend aggregaat etc. Zorgt er tevens voor dat kauwgom 
zich niet aan de ondergrond hecht.

Aanwijzingen voor het aanbrengen: Probeer het product eerst uit op een onopvallende plek om na te gaan of het 
geschikt is voor het beoogde gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken bij temperaturen van 8 °C of lager. Zorg altijd 
dat het oppervlak schoon en vrij van stof is en van eerder gebruikte afdichtmiddelen of was. Aanwezige vlekken 
moeten worden verwijderd voordat het afdichtmiddel wordt aangebracht. Aanbrengen met een kwast, roller of 
drukspuit. Eén goede laag is meestal voldoende. Op sterk poreuze of veel belopen oppervlakken adviseren wij echter 
twee lagen aan te brengen. Laat de eerste laag vijf uur drogen voordat u de volgende aanbrengt. De normale droogtijd 
op marmer en graniet bedraagt circa 20 minuten. Poets het oppervlak op voordat het volledig droog is. Een droogtijd 
van minimaal acht uur wordt aanbevolen voordat u verkeer toelaat op het behandelde oppervlak. Laat het middel voor 
een optimale bescherming 24 uur uitharden.

Onderhoud: Voor reiniging van behandelde oppervlakken buiten gebruikt u een tuinslang met een drukspuitstuk of 
een hogedrukreiniger met een maximum druk van 70 bar. Oppervlakken binnenshuis reinigt u eenvoudig met een dweil 
of een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel of water. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals 
schuurpoeders, ammonia, zuren, bleekmiddel, oplosmiddelen of schuursponzen.

Verwachte levensduur: Bij het juiste onderhoud van het behandelde oppervlak blijft Seal-Guard® jarenlang intact. 
Veelbelopen oppervlakken dienen echter jaarlijks te worden gecontroleerd en eventueel van een nieuwe laag te 
worden voorzien.

Kleur/geur: Een gele oplossing met een milde geur.

Verpakkingen: Leverbaar in verpakkingen van 1 liter en 5 liter (12 x 1 liter per doos) (4 x 5 liter per doos).

Verbruik: 1 liter is voldoende voor circa 8-40 m2, afhankelijk van de porositeit van het behandelde oppervlak
en de aanbrengmethode.
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Specificaties:
UN-nr. wegvervoer:  niet geclassificeerd 
ADR-klasse:   - 
ADR-verpakkingsgroep: niet van toepassing 
UN-nr. luchtvervoer: niet geclassificeerd 
UN-nr. zeevervoer:  niet geclassificeerd

Opslag/houdbaarheid: Afgesloten bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een koele en droge plek. Bij de 
juiste opslag is het middel zes maanden houdbaar na opening van de verpakking. Vorstvrij bewaren. 

Opmerking: Zie het veiligheidsinformatieblad voor Seal-Guard® 24/7 impregneermiddel voor steen voor meer 
informatie over de risico’s en eventueel benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde 
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke een gebrek vertoont. Men dient vooraf vast te stellen 
of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. 

T +31 (0)53 5362127 
info@seal-guard.eu 
www.seal-guard.eu 

Geproduceerd door: 
Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser   
Nederland




