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  COMFORTABEL WONEN 
   Deze flyer gaat over het impregneren van gevels. 
   Er zijn geen speciale gereedschappen nodig om het 
   materiaal aan te brengen. De verwerking is snel,  
   efficiënt en duurzaam.  
   

Wall Protect  
 

Waarom impregneren?  
 
De woningen in Nederland krijgen elk jaar een fikse hoeveelheid 
regen te verduren en dat wordt alleen maar meer. Vochtige huizen 
zijn lastiger warm te stoken en dat kost dus ook meer energie. Het is 
dus verstandig uw huis tegen vochtindringing te beschermen. 
Daarnaast beschermt Wall Protect tegen uitbloeien van het 
metselwerk, vorstschade en groei van mossen etc.. Het damp-open 
karakter van de gevel blijft gehandhaafd, het oppervlak wordt 
waterafstotend en Wall Protect droogt bijna onzichtbaar op.  

 
Wall Protect is zuinig in gebruik. 
Gewoonlijk is een éénmalige behandeling met Wall Protect 
voldoende, waarbij op zeer dicht, hoogwaardig beton of steen 200 
g/m² genoeg is. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 
dringt de werkzame stof binnen 30 minuten tot enkele uren diep in 
de ondergrond in zonder resten achter te laten.  

Wall Protect speciaal voor de particulier.  
Vanwege het grote gebruiksgemak is Wall Protect uitermate 
geschikt voor de particulier die zijn woning tegen de elementen wil 
beschermen. Mocht het echter zo zijn dat de klant het impregneren 
wil laten uitvoeren dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.  

 

 
Wall Protect  

•    Kan minimaal 1 jaar   
      worden bewaard 
•    Koel en donker opslaan 
•    Na gebruik goed  
      afsluiten 
•    Gereedschap na  
      gebruik grondig  
      reinigen en drogen  
 

Wall Protect  
Kan door middel van rollen, 
kwasten en spuiten 
opgebracht worden. Het 
product is probleemloos met 
een vachtroller op verticale 
vlakken op te brengen. 
Verdere voorzieningen zoals 
het afplakken van ramen en 
deuren zijn niet nodig. 
Diepliggende voegen met 
een kwast behandelen.  
Wel is het verstandig om 
eventueel gemorst materiaal 
direct met een doek van 
houtwerk te verwijderen.  
 
Wall Protect 
Is voor alle minerale en 
alkalische ondergronden 
geschikt. 
•    Gebakken tegels en 
      baksteen 
•    Natuursteen 
•    Kalkzandsteen 
•    Beton 
•    Gasbeton 
•    Mortel 
•    Stucwerk 
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