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Varistone Impregneer Neutraal
Niet verkleurende bescherm- en impregneervloeistof voor 
natuursteen en betonsteen. 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Impregneer Neutraal is een 
oplosmiddelvrije, water, olie en vuilafstotende 
oppervlakteverzegeling die kleurloos opdroogt. 
Alg- en mosaangroei zal na behandeling met 
Impregneer Neutraal duidelijk verminderen. 
De verwering van het behandelde oppervlak wordt 
aanzienlijk vertraagd. Het wordt aanbevolen 
agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen 
direct na het morsen van het oppervlak te 
verwijderen. 
 
Toepassing: 
Bescherm- en impregneervloeistof Impregneer 
Neutraal kan toegepast worden op alle zuigende 
steenachtige ondergronden van diverse structuur 
en kleurnuance zoals bijv. natuursteen, gebakken 
straatstenen, betonstraatstenen, betonplaten, 
palissaden en betonelementen. Het oppervlak dient 
vooraf grondig gereinigd te worden. Impregneer 
Neutraal dient op een droge ondergrond 
aangebracht te worden. Bij toepassing op reeds 
geïmpregneerde ondergronden dient de oude 
beschermlaag verwijderd te worden alvorens 
Impregneer Neutraal aan te brengen.   
Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. 
Niet geschikt voor steensoorten met een dichte 
structuur (bijv. chinees hardsteen). 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de ondergrond: 60 – 250 g/m2. 
Eenmalige behandeling op een droge ondergrond 
is in de regel voldoende. 
 
Verwerking: 
Impregneer Neutraal wordt onverdund gelijkmatig 
op het oppervlak aangebracht d.m.v. kwasten, 
rollen of sproeien. Voor een optimaal resultaat 
dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur 
van het te behandelen oppervlak tussen +10 ˚C en 
+25 ˚C te zijn. Het oppervlak dient tot volledige 
droging van Impregneer Neutraal (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. 
 
Opslag: 
Impregneer Neutraal is in gesloten verpakking 
minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen 
boven +5 ˚C. Bescherm de verpakking tegen direct 
zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan 
met water gereinigd worden. 
 
Milieu: 
Het verbruikte, opgedroogde, materiaal is niet 
milieubelastend. Vloeistofresten niet in het riool, de 
grond of in het oppervlaktewater laten stromen. 
Lever restafval in als klein chemisch afval. 
 
Veiligheid: 
Bewaar Impregneer Neutraal op een veilige plaats. 
Buiten bereik van kinderen houden ! Direct contact 
met de huid en ogen vermijden. Indien de vloeistof 
in de ogen komt, onmiddellijk met water spoelen 
en uw arts raadplegen.  Indien de vloeistof in 
contact komt met de huid, deze met water 
afspoelen. Bij inname direct een arts raadplegen.  
Indien Impregneer Neutraal versproeid wordt 
adviseren wij u een mondmasker en veiligheidsbril 
te dragen.  
Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie. 
• R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 
• S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water. 
 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 
instructies van deze productinformatie, 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 informatiebladen hun geldigheid. 


