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Productomschrijving 
2-componenten impregneermiddel op basis van epoxyhars 
 
Producttoepassingen  
Als impregneermiddel voor diverse beton- en cementgebonden ondergronden, zoals vloeren of zwembaden welke 
worden overschilderd met Stap 2 Pool Coating Primer en Stap 3 Pool Coating. 
 
Kenmerken 
Goed impregnerend vermogen. 
 
Producteigenschappen  

  
Dichtheid:  0,9 kg/ltr  
Vastestofgehalte  Ca. 25 % (vol)  
Stofdroog  ca. 3 uur (uitgaande van 20 ˚C en 65% RV)  
Overschilderbaar  ca. 18 uur (uitgaande van 20 ˚C en 65% RV) tot 14 dagen 

Verwerkingstemperatuur bij 
maximaal 85% RV  

Luchttemperatuur : 10 – 35°C 
Ondergrondtemperatuur : 10 – 40°C 
Verftemperatuur : 15 – 30°C 

Verbruik  bij 25 micrometer, droge laagdikte: 10 m²/l 
Verpakking (ltr)  5 ltr  
Kleur  Transparant  
Potlife : ca. 8 uur bij 20°C 

 
 
Opslag 
Koel bewaren (tussen 5 en 35˚C), goed afgesloten, droog, rechtop en in de originele verpakking bewaren. Minimaal 12 
maanden houdbaar. 
 
Verwerking 
Kwast, roller 
 
Reiniging  
Gereedschap en apparatuur direct na gebruik reinigen met epoxyverdunning.  
 
Mengverhouding 
2K-Epoxy Impregneer 100 : verharder 25 (volume). 
 
Nieuwe ongeschilderde ondergronden  
Onvolkomenheden, zoals lekkages en vochtinwerking, kunnen door de zwembadcoating niet worden verholpen en 
moeten vooraf worden gerepareerd. Het vochtgehalte van de ondergrond mag maximaal 4% bedragen. Nieuw en 
onbehandeld beton en pleisterlagen, vooral die gedeelten welke onder water komen, moeten droog en poreus zijn om 
er voor te zorgen dat er een goede hechting ontstaat. De ondergrond moet draagkrachtig zijn en mag niet afzanden of 
poederen. Bovendien is het belangrijk dat de ondergrond een gelijke sterkte heeft. Eventuele oneffenheden (gietgallen, 
luchtbelletjes, grindnesten, naden, dilataties, etc) dienen voor het coaten worden gevuld met een 2-componenten 
plamuur op epoxybasis, zodat de verflagen een waterdichte, en afsluitende coatinglaag kunnen vormen. De 
ondergrond dient geheel droog te zijn.  
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Het opbrengen van een volledig systeem op zuigende en/of poreuze ondergronden bestaat uit 5 lagen, te weten: 
1 laag Stap 1 Pool Coating Impregneer. 
2 lagen Stap 2 Pool Coating Primer. 
2 lagen Stap 3 Pool Coating. 
Zie hiervoor ook het systeemblad Vestingh Pool Coating. 
  
Afval 
Laat het product niet in de riool of in het oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en geleegde verpakkingen dienen 
ingeleverd te worden bij erkende inzamelaars.  
 
Aansprakelijkheid 
De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide 
laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid 
aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot 
gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen.  
  
Meer informatie zoals het veiligheidsinformatieblad voor de professioneel gebruiker is beschikbaar op de website van 
De Vestingh zie ook vestingh.nl. 


