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RC ACRYPLAST 
VERSTERKT EN VERBETERT ALLE CEMENT- EN BETONMORTELS 

 

Waterdichting | Betonherstelling | Mortel- en betontoeslagstoffen 
 

 

VOORDELEN VAN RC ACRYPLAST 

✓ Verbetert de plasticiteit  

✓ Verhoogt de drukvastheid en trek- en slijtweerstand 
✓ Ook voor gebruik in waterdichtingssystemen 

 

Beschrijving 
 

RC ACRYPLAST is een dispersie van gemodificeerd styreen-butadieenhars voor mortels en beton met het doel de 

eigenschappen te verbeteren. Kan op zichzelf eveneens gebruikt worden in waterdichtingssystemen.  

  

Toepassingsgebied 
 

• Herstellen van gedegradeerd beton en cementbezettingen; 

• Als waterdichting van kelders, putten, enz; 

• Als hechtlaag tussen oud en nieuw beton; 

• Voor het verstevigen van cementvoegen; 

• Een hogere drukvastheid, trek- en slijtweerstand; 

• Verbetering van plasticiteit. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC ACRYPLAST steeds toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel of beton. 
 

Waterdichting: 10% op het gewicht van het cement, 3 delen rijnzand op 1 deel cement 

Voegvulling: 1 à 2% van het cementgewicht of 0,250 à 0,5 liter per 25 kg cement 

Hechtbrug: 1 volumedeel RC ACRYPLAST op 1 deel cement en 0,5 volumedelen water 

Mortel en beton: 1 à 5% van het cementgewicht of 0,5 à 1,25 liter per 25 kg cement 

  

Technische karakteristieken 
 

Vorm:      Vloeibaar 

Oplosbaarheid: In water 

Kleur: Wit 

Volumemassa:   1,04 kg/dm³ 

pH: 8,5 - 9,5 

Vaste stofgehalte: 46% ± 1 

Viscositeit: < 300 cps (*) (Brookfield RVT: 10 rpm, 20°C) 

Filmvorming tussen: 5°C en 10°C 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water na gebruik. 
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Opslag / Houdbaarheid 
 

• Vorstvrij opslaan. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.  

• Tot 2 jaar na productie in de originele gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 100100) en 25 liter (art.nr. 100101). 

 

Foto’s 
 

   
 

LP 09-12-2021 
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.  

 


