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STONEGUARD E.88 
ECOLOGISCH HYDROFOBEREND IMPREGNEERMIDDEL 
  
Beschrijving: 
STONEGUARD E.88 is een hoogwaardig universeel impregneermiddel voor de efficiënte en poriëndiepe bescherming van 
(natuur)stenen-, betonnen- en keramische oppervlakken tegen vocht, water en weersinvloeden. 
 
Eigenschappen: 
Met STONEGUARD E.88 behandelde oppervlakken worden vocht- en waterwerend. Er wordt een duurzame hydrofobe 
barrière gevormd waardoor penetratie van vocht en water duurzaam wordt voorkomen. Hierdoor wordt de groei van 
algen, mos en schimmels voorkomen en wordt zout- en kalk-uitslag, vorstschade, uitbloeding en aanhechting van vuil 
voorkomen. Het product is UV bestendig en dampdoorlatend waardoor het behandelde oppervlak kan blijven ademen. 
Doordat STONEGUARD E.88 diep in de oppervlakte dringt is bij juiste applicatie de werking zeker 10 jaar actief.   
 
Gebruiksinstructie: 
De te behandelen ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Mos, algen, en atmosferische vervuiling daarom altijd 
vooraf verwijderen met Bioclean E.86 of Green Re-action E.84. De ondergrond mag voor de behandeling licht vochtig, 
maar zeker niet doornat zijn. Niet te behandelen oppervlakken vooraf afdekken. STONEGUARD E.88 zonder onderbreking 
gelijkmatig aanbrengen met een vernevelend sproeiapparaat. Op verticale oppervlakken van onder naar boven 
aanbrengen zodat er een vloeiend effect ontstaat. Bij een optimale applicatie is er sprake een zichtbare lichte vloeiing op 
de ondergrond zodat er voldoende product in de poreuze ondergrond gezogen kan worden. Voor een optimaal resultaat 
de behandeling herhalen totdat de ondergrond verzadigd is. De meeste ondergronden zijn al na een tot twee 
behandelingen verzadigd. Test bij een eerste gebruik de ondergrond op een onopvallende plek ter voorkoming van 
ongewenste effecten. 
 
Dosering: 

• Poreuze, zuigende ondergronden 1 tot 1,25 liter Per M2.  

• Overige ondergronden ca. 0,2-0,5 liter per M2.  
 
Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier. 

• 100% veilig op alle stenen-, betonnen- en keramische oppervlakken. 

• Eenvoudige applicatie. 

• UV-bestendig en dampdoorlatend. 

• Tenminste 10 jaar werkzaam en duurzaam doordat herbevuiling wordt voorkomen. 

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport. 
 
Innovatieve duurzame technologie: 
STONEGUARD E.88 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform 
de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
    
Verpakking: 
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig hernieuwbare 
materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van deze Plantbased 
verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen.  

• 2 x 5 L. Can  Art.code: E130288 

• 1 x 20 L. Can. Art.code: E912088 
   
Technische informatie: 

• Melkachtige witte vloeistof 

• pH in concentraat: ca. 9-10 
 
Transport, hantering en opslag: 
STONEGUARD E.88 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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