
 

 

 
Hoogwaardig watergedragen impregneermiddel met kleurverdiepend effect 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

MAVROSEAL WETLOOK is een hoogwaardig watergedragen 

impregneer op basis van gemodificeerde polysiloxanen die speciale kleur 

versterkende componenten bevat. 

MAVROSEAL WETLOOK vormt na het aanbrengen bij contact met 

atmosferische lucht een waterafstotende barrière zonder de 

waterdampdoorlatendheid van de ondergrond te beïnvloeden. 

MAVROSEAL WETLOOK dringt door in het oppervlak en maakt deze 

waterafstotend, terwijl het tegelijkertijd de kleur intensiveert zonder glans. 

Opp -

effect.  

 

TOEPASSING 

MAVROSEAL WETLOOK wordt gebruikt om doffe en kleurloze wand- en 

vloeroppervlakken, trappen, entrees en terrassen te laten stralen. 

MAVROSEAL WETLOOK is geschikt voor alle absorberende natuur- of 

kunststenen waaronder marmer, travertin, zandsteen, betonblokken, 

terrazzo en graniet. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Kleurversterkend effect 

• Sterk afparel effect 

• Hoog penetratie vermogen 

• Waterafstotend 

• Consolideert het oppervlak 

• Vermindert vuilaanhechting 

• Voorkomt erosie 

• Oplosmiddelvrij 

• Voorkomt uitbloei van oplosbare zouten 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Kleur:  Wit 

Geur:  Geurloos 

Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter 

pH:  7-8 

Vaste stof gehalte: 50% 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C 

Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C 

Relatieve vochtigheid: max. 95% en 3°C boven dauwpunt 

gedurende aanbrengen en drogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. Reinig bestaande gevels vooraf met een hogedrukreiniger. Gebruik 

bij sterke vervuiling een geschikte gevelreiniger zoals 

FACADECLEAN. Verwijder algen, mos en schimmels met ALGEN 

REMOVER. 

2. Dek niet te behandelen oppervlakken zoals glas, kozijnen, bestrating 

en planten af met folie. 

3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is. 

4. Breng MAVROSEAL WETLOOK onverdund aan met behulp van 

een roller of lagedrukspuit.  

5. Breng eventueel nat-in-nat een tweede laag aan. 

6. Verwijder gemorst product direct met een vochtige doek. 

 

DROGING 

Waterbestendig: ca. 6 uur 

Droog:  ca. 24 uur 

 

VERPAKKING 

10 liter 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

1  4 m2/l afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Product niet verdunnen of mengen met andere producten. 

• MAVROSEAL WETLOOK is zeer gevoelig voor vocht, sluit 

verpakkingen goed na elk gebruik! 

• Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het 

product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn. 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 

Opslaan op een koele, vorstvrije plaats. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte bestendige handschoenen, 

beschermende kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor 

het gezicht. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of 

onze R&D afdeling.     

 

  
 

 

 

 

 



 

 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 

 

Uitgave:   Oktober 2021 

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 

 

Artikelnummer:  57645 
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