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RC CONCRETE WASH-OUT 
OPLOSMIDDELVRIJE OPPERVLAKTEVERTRAGER IN WATEREMULSIE VOOR HET UITWASSEN 

VAN BETONOPPERVLAKKEN 
 

Betonherstelling | Betonnabehandeling, verharding, curing | Mortel- en betontoeslagstoffen 
 

 

VOORDELEN VAN RC CONCRETE WASH-OUT 

✓ Milieuvriendelijk 
✓ Biologisch afbreekbaar 
✓ Zuinig 

✓ Gemakkelijk verwerkbaar 

✓ Droogt snel 

✓ Ideaal voor designbeton 
 

Beschrijving 
 

RC CONCRETE WASH-OUT is een betonoppervlaktevertrager in wateremulsie voor het maken van uitgewassen 

betonoppervlakken in verschillende uitwasdiepten, van fijne uitgewassen tot grove uitgewassen beton. RC CONCRETE 

WASH-OUT is te verkrijgen in 3 verschillende concentraten, namelijk RC CONCRETE WASH-OUT 25, RC CONCRETE WASH-

OUT 50 EN RC CONCRETE WASH-OUT 70. 
 

Eigenschappen 
 

RC CONCRETE WASH-OUT is een milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar product dat toelaat het beton een uitgewassen 

uitzicht te geven.  

• Is zuinig door het geringe verbruik; 

• Gemakkelijk verwerkbaar; 

• Droogt snel; 

• Milieuvriendelijk. 

 

Ondergrond 
 

Voor alle betonoppervlakken, speciaal voor zogenaamd designbeton, waarvan het uitgewassen oppervlak overal optimaal 

moet zijn, vooral voor prefab-elementen met horizontale en verticale, gladde, gestructureerde of schuine bekistingen, 

waarbij andere producten dikwijls moeten passen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Aanbrengen: 

Het product goed homogeniseren door de bus krachtig te schudden. Onmiddellijk na het verdwijnen van de oppervlakkige 

cementhuid, RC CONCRETE WASH-OUT  homogeen goed dekkend verstuiven op de volledige oppervlakte a rato van 1 liter 

voor 5 m². Wij adviseren een airless-spuit met een gemiddelde nozzlegrootte. De juiste nozzlegrootte is sterk afhankelijk van 

het soort toestel, maar moet tussen 0,6 en 1,2 mm liggen. Het afdekken van bespoten vlakken is niet meer noodzakelijk, 

maar kan bij extreme temperaturen nodig zijn. De droogtijd is afhankelijk van de buitentemperatuur en de laagdikte en ligt 

tussen 15 en 45 minuten. De keuze van het juiste type RC CONCRETE WASH-OUT wordt bepaald door een test. Optimale 

verdichtingstijden moeten in testen worden vastgesteld, maar het begin van de verdichting mag niet later dan na 45 minuten 

na het storten zijn.  

 

Uitwassen:  

De betonelementen moeten minimaal 8 uren in de bekisting blijven. Normaal wordt binnen de 24 uren uitgewassen. 

Belangrijk is dat binnen een serie gelijke tijden wordt aangehouden. Bij extreme temperatuurswisselingen kan het bevorderlijk 

zijn om verschillende tijden aan te houden. In deze gevallen kunnen de elementen na het ontkisten een bepaalde tijd aan 

de lucht worden gedroogd (via testen moet deze tijd worden bepaald). De meest logische manier van uitwassen is het 

afspuiten met een hogedrukreiniger (100 à 150 bar). 
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Verbruik 
 

5 à 6 m²/liter naargelang de kwaliteit van het beton. 

 

Technische karakteristieken 
 

Type Kleurcode Korrelgroote Uitwasdiepte 

RC CONCRETE WASH-OUT 25 Geel 4-8 mm ca. 2,0 mm  

RC CONCRETE WASH-OUT 50 Roze 6-8/12 mm ca. 2,5 mm  

RC CONCRETE WASH-OUT 70 Grijs 8-16 mm ca. 3,0 mm 

 

Deze gegevens zijn richtwaarden, omdat de bereikte uitwasdiepte niet alleen van het gekozen RC CONCRETE WASH-OUT-

type afhankelijk is, maar wordt door vele factoren beïnvloed zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid cement en fijngehalte in het 

mengsel, de cementsoort (grijs/wit klasse 32,5/ 42,5/ 52,5), de watercementfactor en de tijd van ontkisten.  

 

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard 

ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 

 

Opmerking 
 

Let op: de betonsamenstelling moet deze van uitgewassen beton zijn. Voor verdere informatie, zich wenden tot het 

document uitgegeven door Febelcem (dossier Cement n°20: uitgewassen beton voor de herinrichting van publieke ruimtes).  

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

6 maand na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 

  

Verpakking 
 

20 kg bus RC CONCRETE WASH-OUT 25 (art.nr. 90136) 

20 kg bus RC CONCRETE WASH-OUT 50 & 70 (art.nr. 90137)  

 

Foto’s 
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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.  

 

 

 

  


