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Weber Gevelimpregneer universeel  

• Watergedragen impregneermiddel.
• Water- en olieafstotend.
• Verkleurd niet.

 
Weber Gevelimpregneer universeel is een watergedragen impregneermiddel. Het kan makkelijk worden toegepast op 
diverse ondergronden, zoals kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen en zandsteen. Weber Gevelimpregneer zorgt 
voor een water- en vuilafstotende gevel en verkleurd niet. Ook voorkomt het kalkuitbloeiingen op metselwerk. Wil je 
voordat je de gevel gaat impregneren je gevel reinigen van vuil, schimmels of algen? Gebruik dan Weber Gevelreini-
ger universeel. 

Toepassing 

• Weber Gevelimpregneer universeel beschermt tegen aantasting, zoals het binnendringen van water, vuil, (vet) 
vlekken en luchtverontreiniging. 

• Tevens beschermend tegen UV-straling.
• Het product is lucht en waterdamp doorlatend en verandert het uiterlijk en de samenstelling van het behandelde 

materiaal op geen enkele manier. 
• Voorkomt kalkuitbloeiiingen op metselwerk. 

Leveringsvorm 

• can van 1L en 5l 

Product eigenschappen 

Weber Gevel impregneer universeel beschermt tegen aantasting, zoals het binnendringen van water, vuil, (vet) vlek-
ken en luchtverontreiniging. Tevens beschermend tegen UV-straling. Het product is lucht en waterdamp doorlatend 
en verandert het uiterlijk en de samenstelling van het behandelde materiaal op geen enkele manier. Voorkomt kalkuit-
bloeiiingen op metselwerk.                      

Verbruik 

• Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 ml per m²    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiden
Wil je voordat je de gevel gaat impregneren je gevel reinigen van vuil, schimmels of algen? Gebruik dan Weber 
Gevelreiniger universeel

Verwerken
Vernevel het product gelijkmatig over de ondergrond.
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Houdbaarheid 

• Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.        

Weber Gevelimpregneer universeel  
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