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AKURIT FHC Hydrocon® 
Silicaatfinish

silicaatgevelverf voor het HYDROCON-pleistersy-
steem, mat
• membraaneffect en semi-hydrofobe gecontroleer-

de formule
• hydroDry-effect voor het verbeteren van waterver-

damping
• verwarming van de gevel op basis van uv-actieve 

componenten
• zeer sterk CO2- en waterdampdoorlatend
• zonder biocide filmbescherming

Toepassingen
• in conventionele pleisteropbouw en op gevelisolatiesystemen 

van AKURIT
• als vochtregelende gevelverf ter ondersteuning van het Hydro-

Control-effect
• geschikt voor gebruik aan sokkels
• voor buiten

Eigenschappen
• silicaat
• dampopen
• structuurbehoudend
• zeer geringe vervuilingsneiging
• met gepatenteerde, lang aanhoudende werking voor een 

optimale vochthuishouding en verminderde vochtbelasting 
dankzij HydroControl (bouwfysische preventietechnologie 
tegen aantasting door algen en schimmel) in combinatie met 
HYDROCON® afwerkpleister

Leveringsvorm
• 12,5 l/emmer

Verbruik/Opbrengst
• verbruik: ca. 0,15 - 0,20 l/m² per verflaag

Technische gegevens

Dichtheid 1,5-1,6 g/cm³

Diffusie-equivalente lucht-
laagdikte (sD-waarde)

< 0,06 m 
V1 (hoog)

Waterdoorlaatbaarheid w
< 0,1 kg/(m2h0,5) 
W3 (laag)

Waterdampdiffusieweer-
standsgetal μ

270 
gemiddelde waarde

Glans G3 (mat)

Dikte van de droge laag
150 µm 
100 µm < E3 ≤ 200 µm

Korrelgrootte
< 100 µm 
S1 (fijn)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de 
desbetreffende normen en proeven werden bepaald. De technische gegevens zijn 
gebaseerd op twee verflagen. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen
De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u 
in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde 
technische verkoopadviseur of onze  hotline tel. +49 541 601-601.  Alle informatie 
berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel 
toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker 
niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene ge-
bruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie 
met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wij-
zigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven 
voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en 
richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het 
verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. 
De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.


