
                         
 
  
 
 
 
 

Introductie:    
Wall Protect  van KPH 
 
Technische beschrijving         

 
Wall Protect 
 
Wall Protect  is een crèmig-, oplosmiddelvrij 

impregneermiddel op basis van 

Alkylalkoxysilanen. Het biedt uitgebreide, 

langdurige bescherming van metselwerk en 

gevel tegen water indringing in combinatie 

met een water parel-effect. Daarnaast 

voorkomt Wall Protect uitbloeien van het 

metselwerk, vorstschade, en micro-

organismen. De bouwfysische 

eigenschappen worden nauwelijks 

beïnvloed. Het damp-open karakter blijft 

gehandhaafd,  het oppervlak wordt 

waterafstotend en het middel droogt bijna 

onzichtbaar op. Wij hebben ook een speciale 

crème die beschermd tegen oliën en vetten. 

 

Wall Protect  is een crème met een hoge 

viscositeit met de volgende kenmerken: 

 
 Spat- en druipvrij opbrengen  en 

daardoor schoon en snel werken 

 Water- en oplosmiddelvrij 

 Hoog gehalte aan werkzame stof 

 In één keer dekkend aanbrengen 

 Geen filmvorming 

 Extreme indringdiepte  

 Geen materiaalverlies tijdens het in één 

werkgang aanbrengen 

 Veroorzaakt een z.g.n. water-afparel-

effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wall Protect is voor alle minerale en 

alkalische ondergronden geschikt, zoals 

bijvoorbeeld: 

- stucwerk 

- mortel 

- poriën beton 

- beton 

- kalkzandsteen 

- natuursteen 

- tegels en baksteen 

Wall Protect is bijzonder geschikt voor 

betonsanering. 

 
Toepassing 

 
Wall Protect kann door middel van rollen, 

kwasten en airless-spuiten opgebracht 

worden. Door het crèmeachtige  karakter is 

het product probleemloos op verticale 

vlakken zonder spatten of druipen 

op te brengen. 

 
Gewoonlijk is een éénmalige behandeling 

met Wall Protect voldoende, waarbij op zeer 

dicht, hoogwaardig beton een hoeveelheid 

creme van 200 g/m2 genoeg is. Het is 

mogelijk een hoeveelheid materiaal tot     

400 g/m2  op te brengen. Afhankelijk van de 

porositeit van de ondergrond dringt de 

werkzame stof binnen 30 minuten tot enkele 

uren in de ondergrond in waarbij de crème-

achtige substantie zonder resten achter te 

laten verdwijnt. 

 

EMMBRACE 

Adv ies  en  ve rkoop  van  bou wproduc ten  

voo r  renova t ie -  en  n i euwbou w.   

 



 

Produktgegevens Wall Protect 

 

Eigenschappen Waarde 

Samenstelling hoogviscose  Silan / Siloxan-Crème 

Uiterlijk wit, crèmige-pasta 

Concentratie ca. 40% 

Oplosmiddel oplosmiddelvrij 

Vlampunt n.v.t. 

Viscositeit (bij 20 °C) n.v.t. 

Dichtheid (bei 20 °C) ca. 0,84g/cm³ 

pH-Waarde n.v.t. 

Verpakking Emmer 15kg 

Opslag ca. 12 Maanden bij +5° tot +25° 

 

Opmerking: 

 Bovenstaande gegevens zijn richtwaarden en zijn niet bestemd  voor specifieke 

gebruik.  

 Standaard verpakking emmer 15 kg, andere verpakkingen op aanvraag. 

 

Opslag 

De verpakking tegen direct zonlicht beschermen. 

In originele verpakking en onder de aangegeven omstandigheden is Wall Protect ca. 12 

maanden houdbaar. 

 
Bijzondere opslag- en verbruiksaanwijzingen: 

 Wall Protect op een mogelijk koel en donkere plaats opslaan. 

 Om besmetting met bacterien en schimmels uit de lucht te vermeiden de verpakking 

pas dan openen wanneer het product gebruikt gaat worden en daarna direct weer 

luchtdicht afsluiten. In het bijzonder bij kunststofdekselvaten moet er op gelet worden 

dat geen vuil of stof uit de omgeving bij opening in het vat valt. Na het uitnemen van 

het product de verpakking direct weer sluiten. 

 Bij gebruik van schepgereedschap voor gebruik deze eerst grondig reinigen en drogen  

 Het product na opening zo snel mogelijk opmaken. 
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