
RC 805 ECO
WATERGEDRAGEN HYDROFUGE OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAN

Beschrijving De RC 805 ECO is een waterwerend product van hoge kwaliteit voor het
behandelen van minerale bouwstoffen.
De RC 805 ECO is samengesteld uit een micro-emulsie van alkylalkoxysilaan
en –siloxanen oligomeren, catalysatoren en overbruggingsadditieven.
Kenmerkend is de zeer goede indringing in absorberende materialen en is ook
te gebruiken bij zeer alkalische bouwmaterialen: verse voegen, pleisters,
verse beton. De RC 805 ECO kan toegepast worden op vochtige
ondergronden.

Ondergrond De volgende ondergronden kunnen vochtwerend gemaakt worden met de RC
805 ECO:

• Beton
• Bakstenen
• Vezelcementplaten
• Kalksteen, type Franse witsteen
• Pleisters,…

Er wordt aangeraden impregnatieproeven te doen alvorens waterafstotend te
maken.
Elk contact met solventverdunde producten moet strikt worden vermeden
(bijvoorbeeld resten in verwerkingsapparaten) alsook contact met
tinverbindingen.

Toepassing De RC 805 ECO:
• Beschermt materialen tegen slechte weersomstandigheden, regenbuien
• Vermindert sterk de waterabsorptie
• Laat de ondergrond ademen
• Vertraagt het vormen van mossen, algen,…
• Vermindert schade veroorzaakt door vorst
• Beperkt uitbloeiingen
• Verhindert vroegtijdige vervuiling van gevels

Voor het gebruik van het product past men de algemeen gebruikte methode
voor hydrofobering van gevels toe:
Aanbrengen met een borstel, rol of bevloeiing in één laag.

Technische
karakteristieken

Basis : silanen/oligomere siloxanen
Catalysatoren, additieven

Actieve stof: 7,5% ± 0,2

Specifiek gewicht bij 20 °C (DIN
51757):

± 0,99 g/ml

PH: 8 – 10

Uitzicht: witachtige vloeistof

Resistentie tegen alcaliën: zeer goed

Verbruik: 0,5 liter à 1 liter per vierkante meter in functie van de porositeit van de
ondergrond.
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Bewaring: 1 jaar. Het product moet worden beschermd tegen de vorst en de warmte. Bij
bewaring moeten temperaturen hoger dan 40 °C en lager dan 5°C worden
vermeden. Een lichte deshomogenisering kan optreden bij lange
opslagperiodes: daartoe moet men het product opnieuw homogeniseren door
stevig te schudden voor gebruik.

Veiligheid: Veiligheidsfiche raadplegen

Verpakking: bussen van 25 liter.
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Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit
productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade,
van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetre�end product zou kunnen worden
veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheids�che raadplegen.
Tel anti-gifcentrum : 070/245.245
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