
Ons specialisme
Er zijn erg veel goede redenen om zowel nieuw als 

oud beton te impregneren. Maar laten we gelijk ‘to 

the point’ komen: kijk eens naar de wetenschappers 

die bruggen, tunnels en wolkenkrabbers bouwen. 

Zij gebruiken beton van de beste kwaliteit, hebben 

vakmanschap te over ... en toch schrijven zij nog altijd 

het gebruik van een impregnatie voor..

InTelliSeal impregneermiddelen sealen via het 

vernauwen van de poriën en kanaaltjes dicht tegen 

het oppervlak. Wanneer de impregnatie-vloeistoffen 

in het cementachtig materiaal indringen, reageren ze 

met vrije kalk en niet-gehydrateerd cement en vormen 

een netwerk van kleine kristallen in de kleine holtes. 

Het materiaal wordt versterkt door het verminderen 

van de lege ruimten en dus wordt ook de dichtheid 

verhoogd. Door het vullen van de poriën en het 

vernauwen van de kanaaltjes wordt er een waterdicht 

oppervlak bekomen, en dit terwijl het beton nog 

steeds het transport van dampen blijft toelaten.

Apparatus Bellus

Gulosus catelli corrump Catelli celer-
iter amputat Medusa
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impregneren van beton
Permanent, duurzaam, mens- en milieuvriendelijk

Moru Schuurservices
Impuls 30a

1446 WX Purmerend
T 0299-468299
F 0299-467854

info@moru.nl
www.moru.nl

Moru Schuurservices
Moru: Specialisten in diamant polijsten, ondergrond voorbewerking, oppervlakte-veredeling en (kleur)afwerking van beton



Oplossing voor:
•  Vervanging Curing compounds 
• Brosse en poreuze toplagen
• Ruwe oppervlakken
• Stofferig of zacht oppervlak
• Gebrek aan glans
• Moeilijk onderhoud
• Vlekkerig uitzicht
• Wijziging kleur
• Vloeistofdichtheid
• Bescherming beton

Alternatief voor:
•  Laagvormende curings
• Coatings, verf

Kenmerken:
•  Eénmalige toepassing
• Vlekwerend
•  Krasvast
• Lage onderhoudskost

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis 

om eender welk betonoppervlak te impregneren, te kleuren en  te 

beschermen. Aangepaste middelen voor applicatie voor binnen- en/

of buitentoepassing.

Als specalisten in zowel de ondergrondvoorbereiding als de afwerking 

van een betonoppervlak kunnen wij U perfect de implicaties van alle 

mogelijke systemen op voorhand in kaart brengen.

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofvrije 

omgeving en een aan de vloer gelijke afwerking van randen en 

hoeken.

Inkleuren

Veiligheidsaanduidingen 
IN beton.

Volledige 
kleurveranderingen 
zonder overlaging.

Eigenschappen
Verharden
Verdichten
Hydrofoberen
Oleofoberen
Vloeistofdicht
Kleuren
Beschermen

Werkwijze

Nieuwe vloer

1: Storten
2: Inzagen
3: InTelliSeal (Mx)

Voorbereiding:  Indringende middelen moeten effectief in 

het oppervlak kunnen dringen. Een perfecte voorbereiding is 

noodzakelijk. Onvoldoende voorbereiden is jezelf voorbereiden op 

een onvoldoende!  

Afwerking:  Veel afwerkingsniveaus mogelijk. Gaande van het 

ruwe, over het gematteerde tot het hoogglanzend en spiegelend 

oppervlak. 

impregneren van beton
Eénmalig, permanent, duurzaam
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Specialisten in diamant polijsten van beton, voorbewerking, oppervlakte-veredeling en (kleur) afwerking  
Moru Schuurservices, Impuls 30a, 1446 WX Purmerend, Nederland tel 0299-468299 fax 0299-467854 
info@moru.nl                                                                                                   www.moru.nl    

Voordelen bij uitvoering door Moru


