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RC KWARTSCOAT 
GEKORRELDE MUURVERF VOOR BINNEN EN BUITEN OP BASIS VAN SILOXAANHARS 

 

Dak-, gevel-, vloer- en metaalverf 
 

 

VOORDELEN VAN RC KWARTSCOAT 
 Zelfreinigend en vuilafstotend 
 Goede dekkracht 
 Waterdampdoorlatend en regendicht 
 Slag- en stootbestand 
 Camoufleert kleine oneffenheden in de ondergrond 

 

Beschrijving 
 

RC KWARTSCOAT is een goed hechtende structuurverf met een goede dekkracht en fijne kwartskorrels op basis van 
copolymeracrylaat/siloxaanharsdispersie. Ademend, slagvast en gemakkelijk aan te brengen. Voor gebruik binnen en buiten. 
 

RC KWARTSCOAT is geschikt voor toepassing op nieuwe gevels of renovatie van oude gevels met ondergronden zoals 
cement, baksteen, kalksteen, oude acrylverf, oude silicaatverven, silicaatpleisterlagen, minerale pleisterlagen, goed 
hechtende silicaat- en matte dispersieverven, kunstharspleisters en gevelisolatiesystemen. 
 

Door de speciaal ontwikkelde siliconenharsbindmiddelcombinatie ontstaat een waterdichte, waterdampdoorlatende verflaag 
met zeer goede vuilafstotende eigenschappen. Ideaal voor gebruik op een medium waarvoor een hoge 
waterdampdoorlaatbaarheid vereist is. 
 

Eigenschappen 
 

Door de speciaal ontwikkelde siloxaandispersie ontstaat een waterdichte, waterdampdoorlatende verflaag met volgende 
uitstekende eigenschappen: 
 

• Fijnkorrelige structuur • Zelfreinigende eigenschappen en vuilafstotend 
• CO2-doorlatend • Goede hechting op minerale en niet-minerale ondergronden  
• Carbonatiewerend • Waterdampdoorlatend 
• Regendicht • Goede buitenduurzaamheid 
• Zeer goede UV-bestendigheid • Goed pareleffect 
• Milieuvriendelijk • Solventvrij, wateroplosbaar 

  
Ondergrond 
 

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Indien aan het te behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden 
aanwezig zijn, die aanleiding kunnen geven tot waterinsijpeling, moeten deze eerst met geschikte middelen worden 
verholpen.  
 

Stof en andere onzuiverheden kunnen worden verwijderd met een hogedrukspuit. Hardnekkige aangroei van schimmels, 
algen of mossen vooraf behandelen met RC KILGREEN (zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. Wachten 
tot volledige droging alvorens het verfsysteem aan te brengen.  
 

Eventuele zoutuitslag van metselwerk eerst behandelen met RC SULFASTOP ZB of RC NITRABLOCK  (zie technische fiches).  
 
Gebruiksaanwijzing 
 

Voor oude acrylaat- of silicaatverven raden we aan om de eerste laag RC KWARTSCOAT met 10% water te verdunnen. Sterk 
poreuze ondergronden en glad pleisterwerk eerst impregneren met een laag RC SILOXCOAT FOND. 
 

Aanbrengen in twee lagen met de borstel of de rol met een maximale verdunning van 5% water. Normale droogtijd tussen 
twee lagen bedraagt 4 uren bij 20°C en een maximale relatieve vochtigheid van 65%. De minimale filmvormingstemperatuur 
van RC KWARTSCOAT is 10°C. Voor gebruik goed omroeren.  
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Verbruik 
 

Theoretisch verbruik: 0,3 – 0,5 kg/m², afhankelijk van de gewenste textuur. 
 

Technische karakteristieken 
 

Bindmiddel: Copolymeeracrylaat/siloxaan 
Kleur:  Wit + Reynchemie kleursysteem 
Soortelijke massa:  1,55 (± 0,05) g/cm³ (wit) 
Vaste stofgehalte:  In gewicht: 65 (± 2) % (wit) 

In volume: 45 (± 2) % (wit) 
Vlampunt:  Niet brandbaar 
Waterdampdoorlaatbaarheid: sd = 0,03 
Diffusieweerstand: W = 0,08 (kg/m2 h1/2) 
Overschilderbaar:  4 uren bij 20°C/65% r.v. 
VOC-gehalte:  < 15 g/l 

  
Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
 

Inkleuren 
 

RC KWARTSCOAT is volgens het Reynchemie colorsysteem in vele kleuren te leveren.  
 

Opmerkingen 
 

• Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of kans op regen of nachtvorst.  
• Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat 

doorwerken.  
• RC KWARTSCOAT is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.  
• Geen vreemde producten aan toevoegen.  

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats. 
 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 81400). 
 

Foto’s 
 

  
 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en 
toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor 
de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren 
hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

  


