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KENMERKENBLAD 

OMSCHRIJVING Impregnerende blanke vloeistof voor binnen en buiten, op basis van alkydhars bindmiddel. 

GEBRUIKSDOEL Te gebruiken als eerste laag in een transparant of dekkend beitssysteem op onbehandelde of kaal gemaakte 
ondergronden, zoals houtwerk aan het huis. Dringt in het houtoppervlak en bevordert de hechting van aan te 
brengen beitslagen, vooral op verweerd en vergrijsd hout. Dit vergt echter zeer regelmatig onderhoud.  
Binnenshuis als impregnant op houten parketvloeren toe te passen, alvorens Rambo Parketlak Alkyd Transparant 
HG/ZG aan te brengen. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN  Gemakkelijk verwerkbaar 

 Verbetert de hechting 

 Vochtregulerend 

 Waterafstotend  
 

KLEUR EN GLANS Transparant Blank en Transparant Teak 
Mat 

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD 

ONBEHANDELD  

Bewerking  
Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe 
hoeken afronden. Zo nodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd en vetvrij hout kan zonder schuren worden 
behandeld. 

Afwerken 1 Laag Rambo Impregnant Transparant Mat aanbrengen. 

BEHANDELD IN GOEDE STAAT  

Bewerking  
Over het algemeen is verwijderen van vuil door goed afborstelen voldoende. Kaal geschuurde plaatsen  
impregneren met Rambo Impregnant Transparant Mat. 

Afwerken 2 lagen  Rambo oplosmiddelhoudend product 

BEHANDELD IN SLECHTE 
STAAT 

 

Bewerking  
Slecht hechtende beitslagen volledig verwijderen door afbijten of door (machinaal) schuren. Reinigen met Rambo 
Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel 
aangetast  hout verwijderen.  

Afwerken 2 lagen  Rambo oplosmiddelhoudend product 

ONDERHOUDSTERMIJNEN  

Beschermingsduur is mede 
afhankelijk van: 

Kwaliteit van de ondergrond. 

Uitvoering van het schilderwerk. 

Intensiteit van belasting en onderhoud. 

 

 

 

PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.  

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave 

vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling 

valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen. 
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VERWERKING 

VERWERKING VAN DE 
IMPREGNANT 

 

Voor gebruik Goed roeren. 

Gereedschap Platte varkensharen kwast. 

Verdunning Onverdund verwerken. 

Temperatuur Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. 

Na gebruik Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 

RENDEMENT  

Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de 
omstandigheden bij het aanbrengen. 

Theoretisch rendement Ca. 9 m2/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. 

DROGING BIJ 20°C  

Stofdroog Na ca. 2 uur. 

Kleefvrij Na ca. 6 uur. 

Overschilderbaar Na ca. 16 uur.  

Schuurbaar Na ca. 16 uur. 

  

REINIGEN  

Morsvlekken en spatten Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine. 

Gereedschap Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie. 

Droge verflaag Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. 

OVERIGE GEGEVENS 

HOUDBAARHEID EN 
BEWAARCONDITIES 

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de 
producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik. Dit helpt 
velvorming en indrogen voorkomen. 

PRODUCTGEGEVENS IMPREGNANT IN DE BUS DROGE LAAG 

Verpakking 0.75L; 2.5L  Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C. 
 
 Vloeistofdikte Gereed voor verwerking. 

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN 
AFVALBEHANDELING 

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en 
informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.  

 


