
IMPERIAL BLACK

Eigenschappen
WS Imperial Black is een kleurverdieper voor (sier)betonproducten die 
tevens bescherming biedt tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. WS 
Imperial Black is (uitsluitend) geschikt voor beton bestrating in de kleur 
zwart en/of antraciet. Dit product betreft geen coating. WS Imperial 
Black is een impregnant, het is dus van belang dat het te behandelen 
product een poreuze deklaag heeft en absorbeert. Is dit niet het geval, 
gebruik dan WS NanoCoat.

Gebruiksaanwijzing
Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen 
alvorens WS Imperial Black aan te brengen met een inwasapplicatie 
zoals een vachtroller/inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van 
de luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per 
laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed 
gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of 
te testen op een onopvallende plek in de tuin. Omdat de poreusheid van 
het te behandelen product bepalend is voor het resultaat, raden wij aan 
om voor gebruik advies in te winnen bij de WS dealer.

Verbruik
Dit is afhankelijk van de poreusheid van de bestrating. Gemiddeld 
verbruik is circa 15 m² per liter voor het aanbrengen van 2 lagen. Dit 
betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Imperial Black moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.
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Veiligheidsaanwijzingen
EUH210 – Veiligheidsinformatieblad 
op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen 
houden.
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Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

Laurylamine, Dipropylenediamine, 
Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

< 5%
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