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RC FOND 
PRIMER/GRONDLAAG VOOR PLEISTERS 

 

Dak-, gevel-, vloer- en metaalverf 
 

 

VOORDELEN VAN RC FOND 

✓ Zeer goede dampdoorlaatbaarheid 

✓ Verbetert hechting van gevelpleisters 
✓ Vermindert risico van uitdroging 

 

Beschrijving 
 

RC FOND is een dampdoorlatende grondlaag/fixeermiddel die de hechting van gevelpleisters verbetert door het risico van 

uitdroging vóór verharding te verminderen. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Als gronderingslaag (bevochtigen van poreuze ondergronden); er kan eveneens een aanbrandmortel of aanbrandlaag 

mee aangemaakt worden met de producten bestemd voor de restauratie van oude ondergronden; 

• Als voorbereiding van te bepleisteren ondergronden zoals metselwerk, aardewerk, gietbeton, cellenbeton, traditionele 

sierpleisters of monocouches. 

 

Ondergrond 
 

RC FOND wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, gipskartonplaten, oude poederende mortellagen, 

synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden. RC FOND beïnvloedt nauwelijks de dampdoorlatendheid (sd-

waarde) van de ondergrond (ondergrond blijft “ademend”). 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

➢ Grondlaag:  
 

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, het product verdunnen met water in een verhouding van  

10 tot 50 % (hetzij 1 volume RC FOND voor 9 volumes water of 1 volume RC FOND voor 1 volume water). Deze oplossing 

aanbrengen door middel van een borstel of een Gloriaspuit om de poreuze ondergrond voldoende te bevochtigen. 
 

➢ Aanbrandlaag:  
 

Voor kleine oppervlaktes een aanbrandlaag maken met de mortel en 20% verdunde RC FOND toevoegen om een vloeibare, 

kwastbare samenstelling te bekomen (barbotine). Aanbrengen op de ondergrond met een borstel. Het aanbrengen van de 

pleister mag gebeuren op de kleverige of op de droge aanbrandlaag. 
 

➢ Aanbrandmortel:  

Bij het aanmaken, afhankelijk van de staat van de ondergrond, direct 8 à 20% RC FOND toevoegen aan het aanmaakwater 

van de te mengen pleister. In een regelmatige dikte (zonder te veel dikte) op de ondergrond projecteren, waarbij een ruw 

oppervlak ontstaat, dat een optimale hechting verzekert van de aan te brengen pleister. 
 

De wachttijd voor het aanbrengen van de pleister bedraagt 2 tot 12 uren, in kleverige toestand. Na 12 uren, indien nodig, 

herbevochtigen.  

 

Verbruik 
 

0,015 à 0,125 liter/m², afhankelijk van de ondergrond. Het exacte verbruik voor een specifieke ondergrond moet proef-

ondervindelijk worden vastgesteld. 
 

• Aanbrandlaag op steen: 0,5 liter per zak van 30 kg pleister 

• Aanbrandmortel op oud metselwerk: 0,5 à 1 liter per zak van 30 kg pleister 
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Technische karakteristieken 
 

Basis: Acetaatdispersie van vinylethyleen 

Kleur: Melkachtige vloeistof 

Dichtheid: Ongeveer 1,0 kg/dm³ 

Droog extract:  25% 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Beschermen tegen vorst.  

• 1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking.  

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 609006). 

 

LP 20-11-2020 
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.  

 

 

 

  


