
Impraleum gebruiken op:
• Onbehandeld hout
• Geïmpregneerd tuinhout
• Verouderde/ verpoederde carbolineum lagen
• (Ongeschuurd) verweerd hout.
• Reeds eerder met Impra of Impraleum behandelde delen
 
Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn (alg en mos grondig verwij-
deren). 

Nieuw hout 2 of 3 keer behandelen, of al naar gelang de gewenste kleursterkte. 

Reeds met Koopmans Impra of Impraleum behandelde en in goede staat verkerende 
ondergronden zijn na reiniging opnieuw met 1 laag in een optimale staat te brengen. 

Tussen de lagen 24 uur laten drogen. 
Verbruik ca. 12 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Voor gebruik goed roeren.

Verftechnisch advies
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Impraleum



 Algemene informatie  Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.koopmansverf.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen 
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Toepassing : IMPRALEUM is een weerbestendige semi-transparante beits voor bescherming en opnieuw kleurgevende be-
handeling van houten objecten. Het product vindt vooral haar toepassing in de verfraaiing van schuren, lood-
sen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.  

Kenmerken  : Met zuivere lijnolie 
Impregnerend 
Vochtregulerend 
Snel en gemakkelijk verwerkbaar 
 

IMPRALEUM  
 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Ondergrond goed 
schoonborstelen, schuren is niet nodig. Eventuele in het hout 
aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimi-
neerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat 
volgens voorschrift fabrikant. Scherm de te spuiten onder-
grond af van de omgeving.  
 
Op een kaal houten ondergrond altijd tenminste 2 lagen Im-
praleum aanbrengen. 
 
Bij onderhoud van reeds eerder met Impra of Impraleum be-
handelde ondergronden volstaat in de meeste gevallen één 
laag. 
 
 

 Eigenschappen 

 Verwerking 

 Ondergrondvoorbehandeling 

Basis  : Lijnolie en alkydhars 

Kleur  : Zwart (semi-dekkend) 

Dichtheid 20°C : ca. 0,98 kg/ltr.  

Laagdikte   : 35 mu. droog 

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 2 uur 

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur 

Glans  : zijdemat 

Vastestofgehalte : ca. 54 vol%.  

Theor.rendement : 10-12 m²/liter bij kwast/rol verwerking 
 
Rendement bij spuitverwerking is af-
hankelijk van de zuiging en ruwheid 
van de ondergrond en de te spuiten 
vorm. 

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 5°C en bo-
ven een RV van 85%. 

Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of terpenti-
ne 

Platte brede kwast/ 
verfspuit 
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