
Waterproofing
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Afhankelijk  van  de  poreusheid  van  de  ondergrond  3-5  m2  per  liter.  Het  
bovengenoemde  verbruik  is  indicatief  en  dient  altijd  proefondervindelijk 
vastgesteld te worden.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk 
vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden om zowel 
de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Toepassingsmogelijkheden:
Waterproofing is een hoogwaardig impregneermiddel op basis van de meest 
innovatieve technologieën. Het wordt gebruikt voor het waterdicht maken 
van alle soorten textiel weefsel. Beschermt langdurig tegen weervorming en 
het aanhechten van vervuiling. Tast het materiaal niet aan en laat geen strepen 
of vlekken achter. Ideaal voor het gebruik op windzeilen, vinyl bootkussens, 
boot- en buiskappen en huiken.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Flacon even schudden voor gebruik.

2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak schoon en droog is, 
bijvoorbeeld met behulp van Canvas Cleaner en in het geval van dode 
schimmel en/of weervlekken met Stain Remover.

3. De ondergrond vervolgens volledig laten drogen. 

4. Breng Waterproofing aan met een drukspuit of grove druppel 
spuittechniek zodanig dat er sprake is van een volledige verzadiging. 

5. Bij sterk poreuze ondergronden kunnen meerdere behandelingen nodig 
zijn. 

6. Zorg ervoor dat het oppervlak voor ten minste 2 uur is beschermd tegen 
de invloed van vocht. 

7. Voor belasting dient de ondergrond eerst volledig droog te zijn.

“ E x p e r i e n c e  o u r  P r e m i u m  H i g h  Q u a l i t y  Y a c h t  C a r e ” 

Eigenschappen:
Voorkomen:  Vloeibaar

Kleur:   Kleurloos tot lichtgeel

Reuk:   Karakteristiek

Afbreekbaarheid:  Volledig biologisch afbreekbaar

Dichtheid:   1,1 g/cm3

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. 
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.  
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen 
in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn 
voor risico van de gebruiker.

Waterproofing maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn 
ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende 
ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke 
vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze 
website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/
of technisch adviseur. 

Producent en ontwikkelaar:
Cleaning Care Products International B.V.

Noord 49 L-M, 2931 SJ Krimpen aan de Lek - The Netherlands

www.ccpi.nl - info@ccpi.nl 

Publicatiedatum: 26 oktober 2021

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):
Waterproofing is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 
(CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter geadviseerd. Raadpleeg hiervoor 
het MSDS blad.


