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Gedetailleerde bestekomschrijving: 

 hydrofoberen met RC Hydrocrème 4 op silaan/siloxaanbasis 

voor baksteen, natuursteen en beton 

 
Het hydrofoberen gebeurt met RC Hydrocrème 4, een oplosmiddelvrije impregneeremulsie in 

crèmevorm op silaan/siloxaanbasis, voor het hydrofoberend impregneren van baksteen, klinkers, 

kalkzandsteen, stucwerk, pleisterlagen, natuursteen en beton. 

 

Het impregneerproduct heeft een uitstekend indringvermogen, is optimaal bestand tegen alkaliën en 

biedt een zeer grote wateropnamereducering en een hoge bescherming tegen vorst/dooi-cycli. 

Door zijn thixotrope vorm is het impregneermiddel zonder verlies verwerkbaar, biedt een goede 

stand- en strijkvastheid en heeft een geringe verdamping. 

 

Het impregneermiddel kan in één arbeidsgang, of slechts bij uitzondering in twee arbeidsgangen, in 

de juiste hoeveelheid en laagdikte worden aangebracht. De werkzame stof dringt in korte tijd (30 

minuten tot enige uren, afhankelijk van de porositeit en de kwaliteit van de ondergrond) in de 

ondergrond en reageert daar, onder afscheiding van ethanol, uit tot een polymeer siliconenhars. De 

witte waas verdwijnt daarbij volledig. Na toepassing van het impregneermiddel blijven de poriën en 

de capillairen van de ondergrond open en de dampdiffusie gewaarborgd. 

 

Toepassing 

 

De ondergrond moet in een optimale conditie verkeren. Schade, zoals scheurvorming, slechte 

aansluitingen of voegen, opstijgende en hygroscopische vochtigheid moet vooraf hersteld worden. 

Men moet absoluut zeker zijn dat water en daarin opgeloste schadelijke stoffen niet achter de 

gehydrofobeerde zone komen, daar dit tot vorstschade, afspringen van het oppervlak alsook tot 

inwendige zoutkristallisatie (kristallisatiedruk) kan leiden. 

 

Nieuwe, nog niet vervuilde vlakken, reinigen van loszittende delen, stof,… d.m.v. vegen of afblazen 

met perslucht. 

 

Voordat er geïmpregneerd kan worden, moeten de capillairen en de poriën van de te behandelen 

ondergrond door een geschikte reiniging vrij zijn van algen, mosaangroei, uitbloeiïngen, enz… 

 

De impregnering moet op een winddroge ondergrond worden uitgevoerd, d.w.z. een oppervlakte-

aanzicht zonder zichtbare vochtvlekken. Bij onverwachte regenval de net geïmpregneerde vlakken 

afdekken en de hydrofoberingswerkzaamheden stopzetten. 

 

De opname is afhankelijk van het aanwezige poriënvolume van de bouwstof en het poriëngehalte. 
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Verwerkingstechniek 

 

Gevelimpregneercrème onverdund aanbrengen, eventueel met airless spuitapparatuur, in de nodige 

laagdikte. Kleine delen kunnen ook d.m.v. kwast of verfrol worden behandeld. 

 

Afhankelijk van de ondergrond tot 0,3 kg/m², een tweede laag impregneermiddel opbrengen is niet 

nodig. 

 

Aangrenzende oppervlakken 

 

Delen van het te behandelen object, welke niet met het impregneermiddel in contact mogen komen, 

dienen niet afgeplakt te worden. Deze crème maakt geen vlekken. 

 

Technische karakteristieken 

 

 Soortelijk gewicht: ca. 0,85 

 Werkzame stofgehalte: ca. 25 m% 

 Vlampunt: Niet van toepassing 

 Hoedanigheid: witte, pastavorm 

 Verpakking: emmers 4,5 en 25 kg 

 Alkaliresistentie: Tot pH-waarde 14 

 Houdbaarheid: In de originele gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen 

minstens 1 jaar, bij temperaturen tussen 0°C en 30°C 

 Verwerkingstemperatuur: Tussen de 10°C en 25°C 

 

Materiaalverbruik 
 

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond : 0,2 à 0,3 kg/m². 
 

Voor het vaststellen van het juiste materiaalverbruik verdient het aanbeveling een proefvlak van 1 à 2 

m² op te zetten. Hier kan dan ook de werking getest worden. 

 

Testen van de werking 
 

Het functioneren van een impregneermiddel kan op eenvoudige wijze met het testbuisje volgens prof. 

Kärsten getest worden. Deze test dient voor de behandeling en 14 dagen na het aanbrengen van het 

impregneermiddel uitgevoerd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

14/01/2020 

 

Luc Parmentier 

Technisch adviseur Reynchemie nv 

0495/53 23 54 

http://www.reynchemie.com/

