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RC SILICA FOND 
FIXEER- EN VERDUNNINGSMIDDEL OP BASIS VAN SILICATEN 

 

Dak-, gevel-, vloer- en metaalverf 
 

 

VOORDELEN VAN RC SILICA FOND 

✓ Hecht perfect op minerale ondergronden 

✓ Uiterst bestand tegen externe invloeden 

✓ Niet vervuilend 
✓ Laat de ondergrond ademen 

 

Beschrijving 
 

RC SILICA FOND is een kleurloze één-componenten dunne laag op basis van gemodificeerde en gestabiliseerde silicaten 

bestemd voor de bescherming van gevels waarvan men het origineel uitzicht wenst te bewaren zoals natuurstenen, oude 

verflagen, oude minerale ondergronden in goede staat, etc.  
 

RC SILICA FOND is tevens een verstevigende impregnatielaag voor minerale verkrijtende en poreuze ondergronden voor 

het aanbrengen van een silicaten verflaag. 
 

Dit product kan tevens als verdunning gebruikt worden voor RC SILICA PAINT en dit als verwerkingsverbeteraar. 
 

Beantwoordt aan de DIN-norm: 18863-2.4.6. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Binnen: op zolderingen en muren; 

• Buiten: voor de verfraaiing van gevels. 
 

Kan enkel toegepast worden op minerale ondergronden, zoals onbehandeld beton, cellenbeton, vulmiddelen of mortel op 

hydraulische basis, bakstenen, asbestplaten, pleisterwerk, steen en oude silicaatbedekkingen, waarmee RC SILICA FOND een 

chemische reactie kan vormen. Kan niet toegepast worden op oude organische verflagen, hout, crepi, metaal- en 

kunststofdelen. 

 

Eigenschappen 
 

De dunne filmlagen, op basis van silicaat, vormen sterke scheikundige verbindingen met de minerale ondergrond en 

scheppen zo hoge weerstandslagen. 
 

• Hecht perfect op minerale ondergronden zoals beton, cement, baksteen, steen, pleister en silicaten ondergronden; 

• Uiterst bestand tegen externe invloeden zoals water, licht, temperatuurschommelingen en micro-organismen; 

• Niet vervuilend want is noch thermoplastisch noch elektrostatisch; 

• Dringt in poreuze ondergronden om ze te binden; 

• Verstevigt verkrijtende ondergronden; 

• Laat de ondergrond ademen; de zeer hoge waterdampafstotendheid verandert de hydro-thermische gedragingen 

van de wand niet. 

• Kan gemengd worden met RC SILICA PAINT. 
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Ondergrond 
 

Nieuwe ondergronden: 

• Stofvrij maken met een borstel en organische resten (bekistingoliën en vetten) verwijderen met een 

hogedrukreiniger. De oppervlakte droogvegen voor behandeling. 

• Indien de oppervlakte bemost is deze behandelen met RC KILGREEN (zie technische fiche). 

 

Behandelde/oude ondergronden: na de voorbereidingswerkzaamheden moeten de te behandelen ondergronden even 

zuiver zijn als nieuwe. 
 

• Oude minerale ondergronden: niet hechtende delen verwijderen. Verkrijtende ondergronden schuren, borstelen of 

ontstoffen. Vervolgens behandelen als een nieuwe ondergrond. 

• Minerale ondergronden al behandeld met organische verven of crepi’s: de organische ondergronden volledig 

afbijten met RC DECAP 1 of schuren. Alle organische resten moeten verwijderd zijn. Vervolgens behandelen als een 

nieuwe ondergrond. 

• Gezonde minerale ondergronden die sterk verkrijten of poreus zijn: na reiniging en voorbehandeling (antifungicide, 

opvullen …) 2 lagen RC SILICA FOND nat in nat met een harde borstel aanbrengen (0,4 liter/m2). Indien nodig na     

24 uren droging herhalen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Beschermlaag: RC SILICA FOND wordt in 1 of 2 lagen aangebracht met een brede kwast of met de rol aangebracht in functie 

van de porositeit van de ondergrond. De kleurloze film, dat men na droging bekomt, moet voldoende dik zijn aangebracht 

om een bescherming van de ondergrond te waarborgen, maar mag net niet te dik zijn zodat het niet gaat barsten of kraken 

bij veroudering. Aanbrengen met een spuitpistool is uitgesloten omdat de kans op spatten in de ogen, op de huid of een 

aantasting van gevoelige omliggende delen te groot is. 

 

Verstevigende en indringende impregnatielaag: RC SILICA FOND wordt in 1 laag aangebracht op normale poreuze en/of 

niet-verkrijtende ondergronden. Op hard verkrijtende of zeer poreuze ondergronden 2 lagen RC SILICA FOND aanbrengen 

(totale laagdikte: 0,4 liter/m2), nat in nat met een langharige borstel. In uiterste gevallen na 24 uren herhalen. 

 

Als verdunner: RC SILICA FOND mengen met de silicaatverf en mechanisch mengen tot men een homogene film verkrijgt.  

 

Materiaal Verdunning 

Kwast: 
Water (maximum 1/1) zo nodig 

Rol: 

  

Verbruik 
 

0,15 – 0,40 m²/liter volgens de porositeit en de korreligheid van de ondergrond. 

 

Technische karakteristieken 
 

Densiteit (bij 20°C): 1,01 +/- 0,05 

Oplosmiddel: Water 

Bindmiddel: Kaliumsilicaat met organische stabilisatoren (gewaarborgd 

minder dan 5%) 

Pigmentatie: Titanium dioxide, mineraal gekleurde pigmenten, minerale 

vulmiddelen 

pH:  11 

Uitzicht: Dunne kleurloze laag 

Vlampunt: Geen 

Droging (20°C, 65% r.v. en 40µm droog): Droog (regenvast): 6 uren 

Overschilderbaar: 24 uren 

  

Veiligheid 
 

Huid en ogen beschermen tijdens de behandeling (handschoenen en bril), dit omwille van de alkalische aard van het product. 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
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Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opmerkingen 
 

Nooit aanbrengen: 

• Bij vorst of op bevroren ondergronden; 

• Bij regenweer of op met water verzadigde ondergronden; 

• Op muren die blootgesteld zijn aan hevige windstoten tijdens het aanbrengen; 

• Op verhitte ondergronden (temperaturen boven de 30°C). 

 

Omgevende materialen uit glas, aluminium, natuursteen en vernis afdekken. 

Spatten onmiddellijk afspoelen met water. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

6 maanden in de originele verpakking beschermd van vorst en extreme hitte. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 80600). 

 

LP 13-01-2021 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


