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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
RPF-DCD Impregneer kunstplanten C (concentraat voor professionele gebruiker) is een geconcentreerd 
effectief brandvertragend impregneermiddel geschikt om kunstzijden planten brandvertragend te maken.  
 
2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
RPF RPF-DCD Impregneer kunstplanten C is een waterige oplossing van niet-giftige halogeenvrije 
bestanddelen Na droging blijven de actieve bestanddelen achter en voorzien het materiaal van 
brandvertragende eigenschappen. 
 
3 TOEPASSING 
 
RPF-DCD Impregneer kunstplanten C is uitermate geschikt voor het brandvertragend maken van kunstzijden 
beplanting en bloemen die goed absorberen. 
 
Bij een juiste dosering heeft RPF-DCD Impregneer kunstplanten geen of nauwelijks nadelige invloed op het 
uiterlijk van het behandelde materiaal en het tast de kleurechtheid niet aan. 
Bovendien is RPF-DCD Impregneer kunstplanten uitermate gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig te 
verwerken, laat geen vlekken na bij morsen en geeft een minimale vervuiling van de werkplek. RPF-DCD 
Impregneer kunstplanten is gifvrij en milieuvriendelijk, irriteert huid en ogen. Persoonlijke bescherming is 
daarom niet nodig. 
 
4 VERWERKING 
 
De te behandelen ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Een goed geventileerde en gestookte 
ruimte bevordert de droging aanzienlijk. 
 
Impregneer kan door middel van dompelen of sprayen opgebracht worden. Sprayen is mogelijk met een 
planten- of insecticidenspuit. Het is belangrijk dat de spuit een druksysteem heeft, waardoor de vloeistof in 
gelijkmatige hoeveelheid naar buiten komt. De spuit op een afstand van ongeveer 30-40 centimeter in een 
rustig, regelmatig patroon langs het te behandelen materiaal bewegen, zodat de opbrengst overal gelijk is.  
 
Het verdient de aanbeveling om onderliggende oppervlakken die niet behandeld worden af te dekken met 
bijvoorbeeld plastic folie. Dit geldt met name indien het spuiten gebeurt boven tapijt, poreuze (marmer) 
tegels of blank hout. Gemorst product kan men eenvoudig verwijderen met water. 
 
Impregneer is een watergedragen brandvertrager. Als het behandelde materiaal gereinigd wordt met water 
of wanneer het op andere wijze met water in aanraking komt, is nabehandeling noodzakelijk. 
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5 OPBRENGST 
 
RPF-DCD Impregneer kunstplanten C dient puur of verdund te worden aangebracht. De verdunning hangt af 
van de plantensoort. Als richtlijn kan het volgende aangehouden worden: 
 
Geadviseerde verdunning Hederatakken: 

• 1 deel RPF-DCD Impregneer kunstplanten C 
• 2 delen water 

 
Geadviseerde verdunning Ficus: 

• 1 deel RPF-DCD Impregneer kunstplanten C 
• 1 deel water 

 
Geadviseerde verdunning palm-achtigen: 
RPF-DCD Impregneer kunstplanten C 
 
NB: Bovenstaande verdunningen gelden als richtlijn. Voor de bepaling van de optimale receptuur dient het 
te behandelen materiaal vooraf te worden getest. Voor sommige plantensoorten kan dat betekenen dat zij 
alleen met RPF-DCD Brandvertragende verf deco T te behandelen zijn.  
 
Het behandelde materiaal kan dan als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd volgens de Europese 
norm EN-ISO 11925-2. Aansprakelijkheid kan hier niet aan worden ontleend. 
 
Te allen tijde een controle uitvoeren door een brandtest volgens NEN EN ISO 6941 (aansteker 10 seconden). 
 
6 DROOGTIJD  
 
Niet van toepassing 
 
7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Dichtheid: 1.150 ± 0.020 g/cm³ 

pH: 4.5 ± 1.5 
Actief materiaal: 520 ± 10 g/kg 
Ontledingstemperatuur: > 200 °C 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Zie Veiligheidsinformatieblad. 
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9 VERPAKKING 
 
De RPF-DCD Impregneer kunstplanten C wordt per 5 en 10 kg geleverd. 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Opslag: Vorstvrij in originele verpakking 
Houdbaarheid: In gesloten verpakking tenminste 6 maanden na 
 productiedatum. 
Transport: Ongevaarlijk product, geen specifieke voorschriften. 
 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C. 
 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. 
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. 
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