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Impregneermiddel op waterbasis. 
 
 

 
• Universeel toepasbaar 

• Toepasbaar op licht vochtige ondergronden 
 

 

  To epassing   
 

• weber.klin hamoline A is een impregneermiddel op waterbasis. 

• Het product zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden en op vers 

metsel- en voegwerk van ten minste 14 dagen oud. 

• weber.klin hamoline A is gebruiksklaar en eenvoudig toe te passen op vrijwel elk type ondergrond, zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, 

betonsteen, zandsteen en pleisterwerk. 

• weber.klin hamoline A is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en 

voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed). 
 

  Leveringsvorm   
 

Can à 5 en 10 liter. 

 

  Product eigenschappen   
 

• Voor gebruik buiten. 

• Voor gevels. 

• weber.klin hamoline A is eenvoudig toe te passen op vrijwel elke type ondergrond zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, 

zandsteen en pleisterwerk. 

• Inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden waarbij de voeghardheid gerealiseerd is. 

• Vloeren, dakleer en planten afdekken. 
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  Kleuren   

 

Wit. 

 

  Gereedschap   
 

Lagedrukspuit en handschoenen. 

 

  Verbruik   
 

Minimaal 0,5 liter per m² (bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m²). 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter 

voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond. 

 

  Dosering   
 

Direct te gebruiken. 

 
  Gebruiksaanwijzing   

 
  Voorbereiding   

 

• Borstel het muuroppervlak droog af. 

• De ondergrond dient schoon te zijn. 

• Eventuele beschadigingen van voegwerk herstellen (voeg en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn). 

• Bij voorkeur toepassen op een droge ondergrond. 

• Vloeren, dakleer en planten afdekken. 
 

  Aanmaken   
 

• Direct te gebruiken. 
 

  Verwerken   
 

• Schud de verpakking voor gebruik. 

• Breng weber.klin hamoline A bij voorkeur gietend aan. Werk van beneden naar boven en giet boven het vloeistoffront aan, werk nat in nat. 

Eventueel kan het met een lagedrukspuit aangebracht worden.  Zorg er dan wel voor dat dit overvloedig gebeurt. 

• Bij toepassing op licht vochtige oppervlakken moet minimaal 0,5 liter weber.klin hamoline A op waterbasis per m² oppervlak opgenomen 

worden. 

• Indien dit niet het geval is, dient deze behandeling na enkele maanden te worden herhaald met weber.klin hamoline. 
 

  Technische informatie   
 

• Samenstelling: waterige emulsie  van silaan en siloxaan. 

• Gebruik: niet onder 5°C verwerken. 

• Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/ltr. 
 

  Houdbaarheid   
 

2 jaar houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking. 

 

  let op   
 

• Eerder geïmpregeneerde gevels behandelen met weber.klin hamoline. 

• Verpakking schudden voor gebruik. 

• Gereedschappen met water reinigen. 

• Niet onder 5°C verwerken. 

• weber.klin hamoline A kan van de kozijnen en ruiten worden verwijderd  met een zeepsopje en een doek tot 2 uur na het aanbrengen 

(afhankelijk van de weersomstandigheden). 
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