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 ThéfAPP  

Easy-2-Clean impregnering voor minerale oppervlakken 

 

 

Product informatie  
ThéfAPP is een duurzame, permanente, dampdoorlatende easy-to-clean impregnering die toepasbaar 

is op vrijwel alle minerale oppervlakken. ThéfAPP vormt een dun ‘nano-laagje’ vlak onder het 

oppervlak. ThefAPP is actief na 24 uur en na 7 dagen volledig functioneel. ThéfAPP is “Taylormade”. 

Dit betekent dat er verschillende types beschikbaar zijn voor diverse toepassingen: Anti-Graffiti, vers 

beton, vloeren en gevels.  

 

Product eigenschappen 
Omschrijving:   Eén-component, watergedragen impregnering 

Uiterlijk:   Laag viskeuze vloeistof. Helder van kleur 

Zuurtegraad:   ca. pH 5-6 

Brandbaarheid:   Niet brandbaar 

Damdoorlaatbaarheid:  Volledig dampdoorlatend; Sd (H2O) = 0,02 m 

Levensduur coating:  Afhankelijk van weersomstandigheden, mechanische slijtage en 

ondergrond ca. 5 tot 10 jaar.  

  

Uitvoering applicatie  
De ondergrond moet vrij zijn van stof, olie, vet en siliconen en winddroog zijn. Voor gebruik ThefAPP 

schudden. Verzadigd aanbrengen met een airless of lage druk spuitpistool met een vlakstraalnozzel. 

Op kleine oppervlakken kan ThefAPP ook aangebracht worden met een kwast of roller. Overtollig 

product direct verwijderen, eenmaal droog is verwijderen lastig.  Op laag poreuze oppervlakken zoals 

zeer dicht beton, ThéfAPP dun aanbrengen en goed uitrollen met een kortharige vachtroller. 

Applicatie is altijd minimaal in één laag. Nat-in-nat applicatie van een tweede laag is aan te raden voor 

sterk poreuze ondergronden -maar niet verplicht- in verband met het raken van mogelijk gemiste 

delen na de eerste applicatie.  ThéfAPP niet aanbrengen bij temperaturen onder de 5°C. Verbruik is 

ongeveer 200 ml/m² - afhankelijk van de opnamecapaciteit van de ondergrond.  

 

Gereedschap en afvalverwerking  
Gereedschap na gebruik goed spoelen met water. Gebruikt materiaal kan als normaal bedrijfsafval 

worden afgevoerd. Vloeibare resten niet op het riool lozen  

   

Reiniging van beschermde ondergrond  
Vervuiling kan eenvoudig verwijderd worden met water onder aangepaste druk en een industriële 

reiniger. Bij hardnekkige vervuiling of graffiti, biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen gebruiken. 

Meer informatie over deze producten is aan te vragen bij APP. Op horizontale vlakken kan gebruik 

gemaakt worden van een schrobmachine, waarmee het aangebrachte water direct weer wordt 

weggezogen.  
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Veiligheidsinformatie  
ThéfAPP heeft geen gevarenlabel, maar kan irritatie veroorzaken wanner het contact maakt met de 

huid of de ogen. Spoelen met water is in de meeste gevallen voldoende. Indien irritatie aanhoudt, een 

arts waarschuwen. Bij inslikken geen braken opwekken, maar water drinken. Bij inname van grote 

hoeveelheid een arts raadplegen en hem de MSDS tonen.  Werk altijd in een goed geventileerde 

ruimte of buiten. Draag een mondkapje (3M, type FFP3) en een veiligheidsbril. Voor meer informatie 

bekijk het productveiligheidsblad (MSDS). Buiten bereik van kinderen bewaren.  

  

Productie, Transport & Opslag  
ThéfAPP wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2015. ThéfAPP is water gebaseerd en mag niet 

bevriezen in vloeibare vorm. Dit is bijzonder belangrijk tijdens transport – ook in de serviceauto – en 

tijdens opslag. ThéfAPP heeft geen ADR Transport code. ThéfAPP wordt geleverd in containers van 5 

of 25 liters. ThéfAPP is tenminste houdbaar tot 2 jaar na de productiedatum. Opslag dient plaats te 

vinden in een droge afgesloten omgeving bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C. Na opening dient 

ThéfAPP uiterlijk binnen 6 maanden verwerkt te zijn.  

  

Bedrijfsinformatie:  

Naam:   APP All Protect B.V.   

Adres:    Leuvert 8  

Postcode:  5437 AG Beers 

Telefoon:  0485 315621 

Fax:    0485 313703  

E-mail:     info@appallprotect.nl  

Web:      www.app-protect.com  

 

Voor specifieke vragen:  06-10190793  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: 

De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op onze ervaring en voortschrijdend inzicht. Het vertegenwoordigd de meest recente 
informatie beschikbaar ten tijden van druk. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen waarvoor deze informatie gebruikt wordt. Wij 

behouden het recht om deze informatie ten alle tijden te wijzigen zonder notificatie.  
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