
Producten
HYDROFOBEERMIDDELEN

n THORO ENVIROSEAL B
Watergedragen hydrofobeermiddel voor het waterafstotend maken van 
metselwerk, kalkzandsteen en zand/cement bepleisteringen.
Kleuren: Witte melkachtige vloeistof, volledig onzichtbaar na uitdroging
Verbruik: 0,25 tot 1 l./m² op normaal metselwerk.
Verpakking:  20l.

n THORO ENVIROSEAL 20
Watergedragen hydrofobeermiddel voor de bescherming van horizontaal 
en verticaal beton.
Kleuren: Witte melkachtige vloeistof, volledig onzichtbaar na uitdroging
Verbruik: 0,1 tot 0,33 l./m² op beton.
Verpakking: 20l. 

Gereedschap
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1.Rol
2.Borstel
3.Spuitpistool
4.Menger
5.Sproeipomp 
6.Afschermingsmateriaal

Producten en systemen
voor waterdichting,
herstelling en bescherming
van beton en metselwerk

BESCHERMING VAN 
BETON EN METSELWERK

BESCHERMENDE COATINGS

n THOROSHEEN
Starre, decoratieve coating voor beton, metselwerk en 
cementbepleisteringen.
Kleuren: Alle British Standard, RAL en NCS kleuren.
Verbruik: Verbruik 0,3 à 0,6 l/m². 15 Liter dekt (2 lagen) max. ±50 m² bij 0,3 l/m².
Verpakking: 15l.

n THOROLASTIC S 
Scheuroverbruggende (tot 0,3mm) decoratieve coating voor beton, 
metselwerk en cementbepleisteringen. Scheuroverbruggend tot 0,3 mm 
beweging. Gladde afwerking (S) .
Kleuren: Alle British Standard, RAL en NCS kleuren.
Verbruik: Het is aangeraden 2 lagen aan te brengen.
Thorolastic S: 0,2 à 0,3 l/m² per laag
Verpakking: 15 l. Belangrijk bericht

n THOROGLAZE SG
Zacht-glanzende beschermende coating voor beton en metselwerk. 
Thoroglaze SG is weersbestendig en eenvoudig reinigbaar. 
Verbetert het esthetisch uitzicht van gewassen beton.
Kleuren: Witte, melkachtige vloeistof, die na behandeling droogt tot een transparante film
Verbruik: 0,1 à 0,4 l/m².
Verpakking: 20l. 

     Hoewel het opstellen van een handleiding zo zorgvuldig mogelijk is gebeurd, worden
aanbevelingen en suggesties zonder enige waarborg gegeven, omdat de gebruiksom-
standigheden niet door ons gecontroleerd kunnen worden. De gebruiker moet bij elk 
product de technische fiches raadplegen en op eigen verantwoordelijkheid nagaan of 
het product geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandig- 
heden werd gebruikt.

Voor meer info Milieuvriendelijke,
transparante en

decoratieve systemen

www.thoro.be



Inleiding Uitvoering

THORO biedt een reeks producten aan voor de bescherming van
beton, metselwerk, natuursteen en minerale pleisters.
De milieuvriendelijke, watergedragen hydrofobeermiddelen van hoge
kwaliteit dringen diep in de ondergrond en resulteren in een uitsteken-
de regendichtheid. Ze verfraaien het uitzicht, verhinderen schade door
vries - dooi en verbeteren de vochthuishouding van constructies.

De THORO decoratieve verfsystemen combineren een esthetische
meerwaarde met uitstekende technische eigenschappen.

Voordelen:
Alle Thoro impregneermiddelen en beschermende coatings zijn:
n Duurzaam
n Dampdoorlatend
n Watergebaseerd
n Weerbestendig
n UV-bestendig
n Gebruiksklaar
n Solventvrij
n Milieuvriendelijk
n Geen schadelijke of gevaarlijke dampen

Voorbereiding

n Het te behandelen oppervlak moet volledig zuiver en structureel
gezond zijn.

n Alle vreemde materialen en verontreinigingen die een negatieve
invloed hebben op een goede aanhechting moeten verwijderd
worden.

n Reiniging d.m.v. hoge-druk waterstralen, zand- of gritstralen
verdient de voorkeur. Eventueel aanwezige uitbloeiingen
verwijderen met een droge borstel. Stof en loszittende deeltjes
van het oppervlak verwijderen door te spoelen met zuiver water.

n Slecht voegwerk, scheuren of barsten eerst herstellen en
voldoende laten uitharden.

HYDROFOBEERMIDDELEN
Watergebaseerde milieuvriendelijke producten 
voor het duurzaam waterafstotend maken van
metselwerk, beton, kalkzandsteen.

n THORO ENVIROSEAL B
Thoro Enviroseal B is een watergedragen
hydrofobeermiddel voor het waterafstotend 
maken van poreuze en half-poreuze ondergron- 
den zoals metselwerk, kalkzandsteen en
zand/cement bepleisteringen.

n THORO ENVIROSEAL 20
Thoro Enviroseal 20 is een watergedragen
hydrofobeermiddel voor een duurzame 
bescherming van horizontaal en verticaal 
beton.
Voor oude of nieuwe structuren, zoals gebou-
wen, bruggen, autowegen, betonconstructies, 
parkeergarages, stadions, koeltorens en tal 
van andere bouwkundige constructies.

BESCHERMENDE COATINGS
Milieuvriendelijke hoogwaardige coatings voor 
een duurzame en decoratieve bescherming van 
baksteen, beton, minerale pleisters en 
natuursteen.

DECORATIEVE COATINGS
De decoratieve Thoro coatings zijn leverbaar in 
alle RAL, NCS en British Standard kleuren.

n THOROSHEEN
Starre, duurzame, weerbestendige en 
beschermende coating met decoratieve 
eigenschap- pen, voor beton, metselwerk en 
cement- bepleisteringen.

n THOROLASTIC S            
Scheuroverbruggende, duurzame, weerbesten- 
dige en beschermende coating met decoratieve 
eigenschappen, voor beton, metselwerk en 
cementbepleisteringen.
Scheuroverbruggend tot 0,3 mm beweging.
Gladde afwerking.

TRANSPARANTE COATING

n THOROGLAZE SG
Zacht-glanzende beschermende coating voor
beton en metselwerk.
Thoroglaze SG is weersbestendig en 
eenvoudig reinigbaar.
Verbetert het esthetisch uitzicht van gewassen
beton.


