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Suploxem  is een alge-
meen impregneer-middel 
wat is toe te passen op de 
meeste poreuze bouwmate-
rialen. 
Het grote voordeel van Su-
ploxem is dat het geen 
oplosmiddelen bevat, doch 
watergedragen is. Het rea-
geert met zuurstof uit de 
lucht en maakt de behan-
delde oppervlakte binnen 8 
uur waterafstotend. 
 
 
 
Suploxem is een hoog-
waardige SILAAN - 
SILOXAAN VERBINDING 
in de juiste verhouding en is 
geëmulgeerd in water.  
Daardoor is Suploxem niet 
giftig en scheiden zich tij-
dens het aanbrengen geen 
giftige of brandbare dam-
pen af. 
 
Suploxem heeft een goede 
diepte werking, doordat het 
sterk penetrerende eigen-
schappen heeft en een lage 
oppervlakte spanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suploxem is een ademend 
impregneer middel en ver-
mindert alg en mos aan-
groeiing ook gaat het ver-
vuiling tegen.  
Suploxem kan worden toe-
gepast op bijna alle poreu-
ze bouwmaterialen, behalve 
op zeer glad beton en on-
dergronden met poriën gro-
ter dan normaal. 
 
 
 
Het te impregneren object 
moet geheel verzadigd 
worden d.m.v. een dunne 
straal impregneer onder 
lage druk, het zogenaamde 
vloeisysteem. 
Suploxem kan ook aange-
bracht worden met behulp 
van een airless spuitappa-
ratuur of blokkwast. 
De te bewerken ondergrond 
moet vrij zijn van verf, alg, 
mos, vet en slemhuid. 
Indien nodig moet de on-
dergrond eerst gereinigd 
worden. Gereedschap rei-
nigen met SUPRAL IMPEX. 
Spatten op glas en verfwerk 
verwijderen met IMPEX 
voordat deze opgedroogd 
zijn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afhankelijk van de poreus-
heid van de ondergrond 
varieert het verbruik van 
Suploxem  
0,8 m²/ltr tot 2 m²/ltr.           
Bijvoorbeeld: 
    Baksteen: 0,8 m²/ltr. 
    Kalkzandsteen: 1 m²/ltr. 
    MBI steen: 2 m²/ltr. 
 
 
 
Suploxem is verpakt in 10 
lt. plastic cans en is indien 
vorstvrij bewaard maximaal 
3 maanden na levering 
houdbaar in gesloten ver-
pakking. 
 
 
Indien op een geschikte 
ondergrond verwerkt, vol-
gens onze adviezen, kan 
een produktgarantie ver-
strekt worden van 10 jaar 
regressief. 
Indien door Superlook zelf 
aangebracht kan een ga-
rantie gegeven worden van 
10 jaar regressief. 
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