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1 Inleiding 

1.1 Vraagstelling 

Aangezien de vochttransporteigenschappen van een kaleilaag van groot belang zijn voor de 

succesvolle toepassing, gaf producent Reynchemie nv  het KIK de opdracht om de eigenschappen van 

het product RC Kalei te meten in het labo. Volgens de technische fiche is RC Kalei "een kaleimortel op 

basis van de natuurlijke hydraulische kalk van St.-Astier en passende toeslagstoffen. RC Kalei bevat  

0% cement en benadert hiermee het best de traditionele duurzame techniek van weleer. RC Kalei 

functioneert als een structuurlaag op bakstenen en beton om nadien eventueel te overschilderen 

met kalkverven." 

Uit communicatie met de fabrikant is gekend dat het product bestaat uit ± 30% NHL 3.5, ± 70% 

vulstof en ± 2 % acrylaat. 

1.2 Onderzoeksmethodiek 

De twee onderzochte eigenschappen zijn:  

1. de invloed van een kaleilaag op de waterabsorptie van baksteen; 

2. de doorlatendheid voor waterdamp van de kaleilaag. 

Voor beide proeven werd het product aangebracht op een drager. Voor de absorptieproeven werd 

gebruik gemaakt van een sterk absorberend type baksteen dat uitgebreid gekarakteriseerd werd in 

(Hendrickx & Roels, 2011), met name Spaans Rood van Wienerberger. Deze baksteen heeft een 

relatief lage mechanische sterkte, is gemiddeld poreus (iets meer dan 30%) en is vrij gelijkaardig aan 

veel historische bakstenen gebruikt in metselwerk van Belgische monumenten. Voor de 

dampdoorlatendheidsproeven werd gebruik gemaakt van calciumsilicaatplaten van producent Xella. 

2 Meting van absorptie-eigenschappen 

2.1 Meting op bakstenen zonder RC Kalei 

In totaal werden vijf bakstenen op voorhand gedroogd bij 105°C gedurende minstens 24 u. 

Vervolgens werden ze droog gewogen en met de strekzijde in contact gebracht met een vrij 

wateroppervlak. Aangezien waterabsorptie zeer snel verloopt, is de invloed van zijdelingse droging 

beperkt en werden de bakstenen aan de zijkanten niet afgeplakt. De toename van het gewicht werd 

opgevolgd gedurende ongeveer 45 minuten.  

De resultaten, weergegeven in  Figuur 1, tonen een typisch bilineair verloop, dat leidt tot een 

gemiddelde absorptiecoëfficiënt van 0.52  kg/m²s0.5 en een capillair verzadigingsvochtgehalte van 

198 kg/m³. Deze waarden komen goed overeen met de gekende eigenschappen van de baksteen en 

de variatie is laag. De resultaten komen tevens goed overeen met de gesimuleerde curve die 
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bekomen werd met het software-pakket Delphin 5.6.8, dat verder in de analyse van de resultaten zal 

gebruikt worden.  

 

 

2.2 Aanbrengen van de RC Kalei 

RC Kalei werd steeds bereid volgens de voorschriften van de fabrikant, meer bepaald  500 g droog 

poeder werd gemengd met 140 g kraanwater. Aangezien de gebruikte baksteen sterk absorberend is 

(absorptiecoëfficiënt 0.52 kg/m²s0.5) , werd besloten om de gedroogde bakstenen voor te 

bevochtigen door de te kaleien zijde gedurende korte tijd in contact  te houden met een 

wateroppervlak. Voor monster 1 werd dit gedurende 10 s gedaan. Aangezien de verwerkbaarheid 

niet ideaal was, werd de tijd vervolgens opgedreven tot 30 s voor monster 2 en uiteindelijk 60 s voor 

de overige 3 monsters.  Voorbevochtigen vóór het aanbrengen van de 2de laag bleek minder 

noodzakelijk: 10 s watercontact werd hier aangehouden.  

RC Kalei werd aangebracht met een platte borstel  in 2 lagen met 24 u wachttijd. Tijdens de wachttijd 

en gedurende 7 dagen na het aanbrengen van de 2de laag, werden de bakstenen bewaard in een 

klimaatkast bij 20°C en 95% RV om de hydraulische kalk optimaal te laten hydrateren (Figuur 2). 

Vervolgens werden ze gedurende 3 dagen in een CO2-rijke omgeving gebracht om de aanwezige kalk 

te laten carbonateren. Daarna werden ze in labo-omstandigheden bewaard tot het uitvoeren van de 

test op een ouderdom van 28 ±2 dagen. 

 

Figuur 1. Absorptiecurven van de baksteen zonder RC Kalei, samen met een gesimuleerde 

curve ("sim") bekomen met het simulatieprogramma Delphin (zwarte streepjeslijn). 
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Figuur 2. Vochtige conditionering van de proefstukken in een klimaatkast, tot 7 dagen na het aanbrengen 

van de 2
de

 laag. 

Om zeker te zijn dat RC Kalei goed hecht en een aanvaardbare dikte heeft, werden alle proefstukken 

na afloop van de test doormidden gebroken. Figuur 3 toont een zicht op de breukvlakken, waaruit 

blijkt dat de laag visueel goed hecht op de baksteen, maar van dikte nogal varieert. 
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Tabel 1 geeft gemiddelde waarden, die schommelen tussen 2.0 en 2.5 mm. De technische fiche 

vermeldt 2-4 mm. 

 
Figuur 3. Proefstuk 1 tot 5 (v.l.n.r.) na afloop van de test, doormidden gebroken om de dikte van de kaleilaag 

te meten. De hoogte van de proefstukken is benaderend 8.5 cm. 
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Tabel 1. Gemiddelde dikte van de kaleilagen. 

proefstuk gemiddelde dikte kalei (mm) 

1 2.50 

2 2.00 

3 2.40 

4 2.25 

5 2.25 

 

2.3 Meting op bakstenen met RC Kalei 

Figuur 4 toont het uitzicht van de proefstukken alvorens deze via de behandelde zijde in contact te 

brengen met water. Absorptie verloopt deze keer langzamer dan zonder kalei (Figuur 5) . We 

observeren dat er in het begin een fase is van trage absorptie die 5 tot 15 minuten duurt. In de 

tweede fase stijgt de opnamesnelheid en wordt een tweede lineaire fase bereikt, die even stijl loopt, 

of minder steil, dan het geval van de baksteen zonder RC Kalei. Tenslotte wordt een quasi-maximum 

bereikt na 25 minuten tot 25 uur. Deze variatie is zeer groot en valt moeilijk te linken aan de dikte 

van de lagen.  Proefstukken 1 en 2 hadden in het midden namelijk de dikste kaleilaag, maar 

absorberen toch snel. We kunnen de grote verschillen daarmee dus niet verklaren. 

 
Figuur 4. Proefstuk 1 met kaleilaag, vóór de waterabsorptiemeting. Tijdens deze meting werden de 

zijvlakken waterdicht afgeplakt. De bovenzijde van de steen, bekleed met RC Kalei, werd in contact gebracht 

met water.  
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De invloed wordt best gevisualiseerd door een vergelijking van de situatie zónder en mét kalei, zoals 

weergegeven voor 1 specifiek proefstuk (proefstuk 2) in Figuur 6. De toegevoegde vertraging van de 

waterabsorptie door het effect van de kaleilaag bedraagt in dat geval ongeveer 400 s (20 x 20), wat 

neerkomt op 7 min.  Het is ook opmerkelijk dat het maximum hoger ligt in de situatie met de kalei. 

Enerzijds heeft de kalei zelf natuurlijk veel poriën, die een stijging met enkele percenten kunnen 

verklaren, maar het is ook mogelijk dat door de tragere stroming van het water minder lucht 

ingesloten blijft in de poriën van de baksteen, zodat die uiteindelijk meer gevuld geraakt met water. 

 

 

Figuur 5. Absorptiecurves van de baksteen met RC Kalei, samen met een 

gesimuleerde curve (zwarte streepjeslijn). 

Figuur 6. Vergelijking van absorptie zonder en met RC Kalei voor proefstuk 2. 
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De eerste langzame fase van waterabsorptie is karakteristiek voor de kaleilaag zelf. De gemiddelde 

absorptiecoëfficiënt tijdens die fase bedraagt 0.019 kg/m²s0.5 met een  variatie van 28%. Dat is met 

andere woorden ongeveer 27 keer trager dan de baksteen zelf. Deze waarde ligt in de buurt van 

cementmortel of van laag tot gemiddeld absorberende natuurstenen (bv. Ledesteen). Zuivere 

kalkmortels absorberend veel sneller: de acrylische toeslagstof is vermoedelijk verantwoordelijk voor 

dit verschil.  

Aangezien de wateropname in de 2de fase ongeveer dezelfde helling heeft als die van de ondergrond 

zonder kalei, kunnen we de kaleilaag ook beschouwen als een extra laag baksteen van een zekere 

dikte, die zich precies op dezelfde manier zou gedragen. Een berekening leidt ons tot een imaginaire 

dikte van de baksteen van gemiddeld ongeveer 5 cm (afgeleid voor t = 400 s). Deze benadering is 

gebaseerd op de theorie van (Hall & Hoff, 2002). 

3 Meting van de dampdoorlatendheid 

3.1 Meting op de platen zonder kalei 

De weerstand tegen dampdiffusie ("sd-waarde") van een afwerkingslaag wordt standaard gemeten 

door gebruik te maken van een relatief dampopen plaat van een referentiemateriaal, die eerst 

gemeten wordt zónder de kaleilaag, en vervolgend mét de laag. Hoe lager de dampweerstand van dit 

materiaal (de drager), hoe nauwkeuriger de bepaling van de invloed van een afwerkingslaag op de 

dampweerstand. Voor deze proeven kozen we om gebruik te maken van platen in calcium-silicaat, 

een mineraal opgeschuimd isolatiemateriaal, dat zeer zacht, poreus en dampopen is. Het gaat om 

platen van de firma Xella die verzaagd werden tot een dikte van 22 tot 24 mm in een diameter van 

ongeveer 117 mm (Figuur 7).   

 
Figuur 7. Verzaagde plaat van calcium-silicaat isolatiemateriaal.  

De meting van de dampweerstand gebeurt in een zogenaamde "dry cup"-test (Figuur 8).  Hierbij 

wordt het materiaal tussen een vochtigere (buiten de pot) en een drogere omgeving (binnen de pot) 

gebracht en wordt de dampstroom van vochtig naar droog gemeten. Deze  komt  overeen met de 

gewichtstoename van de pot. De droge toestand wordt bereikt gebruik makende van silica-gel, wat 

resulteert in een relatieve vochtigheid ("RV") van 2.5 tot 7 %, terwijl de toestand buiten de pot 50 % 
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RV bedraagt en overeenkomt met de omstandigheden van de klimaatkast . Na een korte 

overgangsperiode, bereikt deze dampstroom een lineaire fase. Uit deze punten wordt de stroom en 

de weerstand berekend, op basis van de Europese norm EN-ISO 12575:2001. 

 
Figuur 8. Dry cup met onderaan in de pot een witte silica-gel en bovenaan onder bet schroefdeksel het 

plaatmateriaal, met afdichting in schuimrubber en een band in butylrubber. 

De resultaten voor de platen zonder kalei zijn weergegeven in Figuur 9. Na een initiële 

overgangsperiode van iets minder dan 1 dag, volgt een lineaire fase met zeer kleine variaties, die 

enkele dagen aanhoudt, totdat de helling tenslotte licht afneemt. Uit de helling van de lineaire fase 

volgt een gemiddeld dampdiffusieweerstandsgetal  van 2.19 met een variatiecoëfficiënt van 12%. 

De gemiddelde sd-waarde bedraagt 0.051 m. Dit is de lengte van een fictieve luchtlaag die eenzelfde 

dampweerstand heeft als de plaat. 

 Figuur 9. Gewichtstoename van dry cups in de test met calcium-silicaatplaten 

zonder RC Kalei. 
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3.2 Aanbrengen van de kalei 

Ook de platen werden bevochtigd alvorens de kalei aan te brengen. Daarbij werd opgemerkt dat de 

platen, in tegenstelling tot andere calcium-silicaatproducten, in zekere mate waterwerend waren. Ze 

absorbeerden langzaam en konden zonder probleem lange tijd op een wateroppervlak blijven 

drijven. De fabrikant heeft bevestigd dat aan dit product waterwerende toeslagstoffen zijn 

toegevoegd. Het contact met water werd gedurende 10 s aangehouden, maar dit heeft dus 

vermoedelijk weinig invloed. De manier van aanbrengen was verder dezelfde als voor de baksteen. 

Ondanks de waterwerende eigenschappen, bleek er geen probleem met de hechting van de 

kaleilaag, vermoedelijk dankzij de acrylische toeslagstoffen. 

3.3 Meting op de platen met RC Kalei 

In Figuur 10 zijn de resultaten weergegeven van de dry cup-tests met RC Kalei. Het is duidelijk dat de 

gewichtstoename iets lager is. Aangezien het verschil vrij klein is, werd vermoed dat er mogelijk een 

probleem was met de afdichting van de platen, die met schuimrubberen strips was voorzien. Om dit 

uit te sluiten, werd een 2de serie proeven uitgevoerd (Figuur 11) waarbij aan de bovenkant een 

dubbele dichting voorzien werd: met schuimrubber én met een elasto-plastische butylband. Dit leidt 

inderdaad tot een nog iets tragere gewichtstoename en een uitzonderlijk lage variatie.   

 

 
Figuur 10. Gewichtstoename van dry cups in de test met calcium-silicaatplaten 

met RC Kalei, serie 1. 

 



    

Reynchemie - RC kalei 11 17-09-2013 
 

 

 

Een overzicht van de bekomen waarden wordt gegeven in Tabel 2. De sd-waarde voor de kalei kan 

gelijk verondersteld worden aan het gemiddeld verschil van de 2 series: 0.023 m. Men zou anderzijds 

ook kunnen stellen dat de situatie zonder kalei het meest gelijkaardig is aan de resultaten van serie 1, 

waaruit men dan zou besluiten dat 0.066-0.051=0.015 m het meest correcte resultaat is. Statistisch 

beschouwd, kan men stellen dat de sd-waarde van een laag RC Kalei van 2 tot 2.5 mm met grote 

waarschijnlijkeid (95% betrouwbaarheidsinterval) kleiner dan 0.031 m. 

Tabel 2. Overzicht van bekomen sd-waarden voor de verschillende situaties. 

 sd-waarde variatiecoëfficiënt 

zonder kalei 0.051 m 12% 

met kalei, serie 1 0.066 m 5% 

met kalei, serie 2 0.081 m 3% 

gemiddeld verschil (waarde voor RC Kalei) 0.023 m  

kleinste verschil (waarde voor RC Kalei) 0.015 m  

 

Voor beide resultaten geldt dat de dampweerstand zeer klein is. De resultaten zijn overigens 

bekomen na een correctie-procedure voor de weerstand van de hoeveelheid lucht tussen de silicagel 

en de plaat, die volgens de norm vereist is voor dergelijke dampopen systemen. 

Met dit resultaat valt RC Kalei in de categorie van dampopen verfsystemen. Het 

dampdiffusieweerstandsgetal  bedraagt 7 tot 15, wat normaal is voor kalkmortels. We kunnen dus 

stellen dat de acrylische toeslagstof een veel kleinere invloed heeft op de dampopenheid dan op de 

opname van vloeibaar water. 

Figuur 11. Gewichtstoename van dry cups in de test met calcium-silicaatplaten 

met kalei, serie 2. 
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4 Beknopte fysische analyse van het gelaagd systeem 
De meting van de dampopenheid is tamelijk eenvoudig en behoeft weinig verklaring, maar het is 

nuttig om de wateropname van het RC Kalei-baksteensysteem te analyseren voor een typische 

opbouw in historisch metselwerk. De theorie van wateropname door gelaagde systemen is 

uitgebreid beschreven in de literatuur (Hall & Hoff, 2002). Als het water achtereenvolgens door 

materialen A (lengte L) en B stroomt, met absorptiecoëfficiënten AA en AB, porositeit fA en fB en 

verzadigde permeabiliteit KA en KB, kan men de wateropname i (mm/s) vinden als: 
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In dit geval zijn alle kenmerken van materiaal B (baksteen) gekend, en kunnen we de parameters van 

RC Kalei zodanig bepalen, dat de bekomen curve goed overeenkomt met de gemeten resultaten. Dit 

werd uitgevoerd voor de resultaten van proefstuk 3 (Figuur 12). Hieruit volgt dan een 

absorptiecoëfficiënt van RC Kalei die ongeveer 10 keer kleiner is dan die van de baksteen en een 

permeabiliteit van 2 ordegroottes kleiner. De fit is goed voor de 2de fase, maar met dit model bleek 

het niet mogelijk om de 1ste fase goed te fitten. Het gaat dan ook om een sterk vereenvoudigde 

analytische berekening met een aantal aannames.  

 

 

Als meer gevorderde analysemethode, kan men ook een numerieke berekening maken van het 

volledige gecombineerde water- en damptransport in het gelaagd systeem. Daarvoor werd gebruik 

gemaakt van Delphin 5.6.8, software ontwikkeld aan de TUDresden (Nicolai, 2007). In het model 

werd een kaleilaag van 2.25 mm toegevoegd aan een baksteen van 8.5 cm dik. De resultaten zonder 

Figuur 12. Curve van het model van Hall en Hoff, gefit aan experimentele 

resultaten van proefstuk 3, met RC Kalei. 
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en met RC Kalei zijn weergegeven samen met de experimentele waarden in Figuur 1 en Figuur 5. Hier 

zien we dat het wel mogelijk is om het gedrag goed te benaderen, maar aangezien we slechts enkele 

eigenschappen van de kalei gemeten hebben, was het nodig om zelf nog een reeks bijkomende 

parameters te schatten. Indien aangenomen wordt dat de poriëngrootteverdeling van de kalei 

gelijkaardig is aan die van de baksteen, vinden we hier dat RC Kalei een absorptiecoëfficiënt zou 

hebben die 3 keer lager is dan die van de baksteen en een permeabiliteit van  2 grootteordes lager. 

Beide analysemethodes leveren dus nuttige informatie op, bevestigen de aard van het materiaal en 

het proces, en geven indicaties voor de grootte van de parameters.  

5 Samenvatting en bespreking 
Het aanbrengen van RC Kalei op een sterk absorberende ondergrond (baksteen) heeft een 

belangrijke invloed op de wateropname: die wordt namelijk vertraagd met een periode van typisch 7 

minuten, maar maximaal 2 of 3 uur. RC Kalei gedraagt zich daarbij als een denkbeeldige verdikking 

van de baksteen met 5 cm. Op zich is de absorptiecoëfficiënt van RC Kalei vrij laag, wat te wijten kan 

zijn aan de invloed van de acrylische toeslagstof. In een situatie waarbij dit materiaal is aangebracht 

op een bakstenen muur, leidt RC Kalei waarschijnlijk tot een spreiding van de regenbelasting over het 

oppervlak, omdat de sterk absorberende delen (bv. een slecht gebakken baksteen) dan niet meer 

rechtstreeks toegankelijk zijn voor slagregen. Verder geeft het waarschijnlijk aanleiding tot afloop 

van regenwater, wat bij sterk absorberende ondergronden anders nauwelijks gebeurt. 

Op minder sterk absorberende natuurstenen gevels, kan RC Kalei vermoedelijk de vochtbelasting op 

de voegen sterk verminderen, eveneens door zijn spreidend effect.  

Intuïtief lijkt het interessanter om voor sterk absorberende gevels een minder contrasterend 

materiaal te gebruiken als kaleilaag, bijvoorbeeld een materiaal met een lagere dosering aan 

toeslagstof.  

Wat betreft dampopenheid scoort RC kalei zeer goed. Met een sd-waarde van niet meer dan 0.031 m 

situeert het product zich in de groep van de zeer dampopen verfsystemen. We kunnen dus stellen 

dat de vermindering van de dampgeleidbaarheid voor een gevel bij het aanbrengen van RC Kalei veel 

minder significant is dan de vermindering van de wateropname. 

De droging van een gecombineerd systeem met RC Kalei is een stuk complexer en maakte geen deel 

uit van deze studie. Op basis van de metingen kan een min of meer belangrijke vertraging van het 

droogproces verwacht worden, maar mogelijk wordt die gecompenseerd door de vermindering van 

wateropname.  
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