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01/2023 - Kleuren in deze brochure zijn steeds indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Gebruik steeds een recent 
staal om de kleurbepaling uit te voeren. Verbruiksindicaties per product kunnen afwijken naar gelang de ondergrond en 
toepassing. Toepasselijke technische fiche is rechtsgeldig. Onder voorbehoud van wijzigingen, download steeds de recente 
catalogus op reynchemie.com. 
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Sinds 1988 is Reynchemie nv een succesvolle, trendsettende onderneming met innovatieve producten voor zowel  

nieuwe constructies als restauratie- en renovatieproducten voor ons historisch patrimonium. Met een uitgebreid gamma 

biedt Reynchemie naast kwaliteit een uitstekende service met advies, technische ondersteuning, commerciële opvolging 

en werfbezoek. Onze producten worden toegepast bij gevelreiniging, waterwering en opstijgend vocht, houtrenovatie, 

kelderdichting, natuursteen- en betonherstel (hydraulisch en epoxy) , kalkmortels, kalei, verven, betonbehandeling en 

onderhoud, chemische ankers.. 

Naast de eigen producten is Reynchemie nv exclusieve verdeler in de Benelux voor de kalkproducten van Saint-Astier® 

alsook verdeler van de verfproducten van Branth-chemie.

Heeft u vragen of wenst u advies over onze producten? 

Ons commercieel technisch team staat steeds paraat om u verder te helpen en kan u telefonisch bereiken 
op 051/ 24 25 27 of via mail op reynchemie@reynchemie.com

Reynchemie garandeert u professioneel advies en een snelle behandeling van uw vragen.

Industrieweg 25 - B-8800 Roeselare
Tel. +32 (0)51/ 24 25 27
reynchemie@reynchemie.com
www.reynchemie.com
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Kaleien is een techniek die reeds honderden jaren gebruikt wordt om buiten- en 

binnenmuren mee af te werken. Het is eigenlijk een dunne mortellaag (2 - 3 mm) 

die de onderstructuur van het metselwerk zichtbaar laat.

 

Kaleien is een prachtig restauratieproduct, maar kan ook in nieuwbouw zijn plaats 

vinden.

Water- en waterdampdoorlaatbaarheid
Rapport KIK: DI : 2013.11921

100% cementvrij
SETEC verslag 12.2912121.007.01 
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Kalei
100% CEMENTVRIJE KALEIMORTEL OP BASIS VAN NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK

Neutraal

056

026

121

020

433

451

432

626

137

586

101

366

141

561

107

512

174

336

591

671

376

021

212

017

211

446

286

RC KALEI is een 100% cementvrije kaleimortel op basis van 
natuurlijke hydraulische kalk (NHL 3.5) van St.-Astier® en  
minerale vulstoffen. 

Voordelen
• Bevat 0% cement, as en andere puzzolane toevoegingen
• Gemakkelijke verwerking, zeer goede plasticiteit
• Uitstekende waterdampdoorlatendheid 
• Vochtregulerend effect, geen krimpscheuren
• Benadert het best originele en traditionele kaleimortels

Verpakking 25 kg 
Verbruik ± 3 kg /m² in 2 lagen

RC KALEI
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Gevel- & dakverf
EEN STIJLVOLLE AFWERKING VOOR UW WONING

✓ Klaar voor gebruik 

✓ Exterieur- en interieurtoepassing 

✓ Extreem vorst- en dooibestendig  

✓ Zeer sterke waterdampdoorlatendheid 

✓ Goede hechting op minerale ondergronden  

✓ Vermijdt aangroei van schimmels en micro-organismen  

✓ Milieuvriendelijk   

“Historische” kalkverf die klaar is voor gebruik, ideaal voor 
afwerkingen op de oude wijze. Deze zuivere kalkverf bezit 
uitstekende eigenschappen tegen schimmels en bacteriën en 
kan zowel binnen als buiten toegepast worden. 

RC Calco is beschikbaar in alle kleuren uit de uitgebreide  
RC Calco-kleurenwaaier. 

RC CALCO

Verpakking 5 kg - 20 kg 
Verbruik 0,2 - 0,25 kg /m² /laag
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Kalkmatte, waterdampdoorlatende, slagregendichte en vui-
lafstotende watergedragen gevelverf op basis van een silico-
nenharsemulsie.  Is geschikt voor gebruik op nieuwe gevels 
of renovatie van oude gevels. Wordt vaak gebruikt als afwer-
kingslaag op RC Kalei.

RC Siloxcoat is een siloxaanverf en verkrijgbaar in alle 
frequent gebruikte kleurkaarten zoals RAL, NCS...

RC SILOXCOAT

✓ Sterk waterdampdoorlatend 

✓ Zelfreinigend en vuilafstotend  

✓ Geen aangroei van micro-organismen  

✓ Zeer slagregendicht  

✓ Milieuvriendelijk 

✓ Voorkomt uitlopers

Verpakking 5 L - 10 L
Verbruik 7 - 9 m² /L /laag

Hoogwaardige watergedragen dakrenovatieverf op basis van 
100% acrylaat met een uitstekende hechting en biedt optima-
le bescherming tegen weersinvloeden, mos- en algengroei en 
zure regen. Beschikbaar in zwart en antraciet.

RC DAKACRYL

Verpakking 15 L 
Verbruik 15 L = ± 40 m² voor 2 lagen

Matte, waterafstotende en dampdoorlatende verf op basis 
van silicaat (“Keimverf”). 

RC Silica Paint is verkrijgbaar in diverse NCS of RAL kleuren. 

RC SILICA PAINT

Verpakking 12,5 L 
Verbruik 3 - 4 m² /L /laag
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Binnen- & buitenpleisters
OP BASIS VAN KALK

Lichtgrijze grondpleister voor binnenwerk op basis van kalk 
en anhydriet. Het hoge kalkgehalte geeft aan de pleister een 
hoge soepelheid, een goede waterdampdoorlaatbaarheid en 
maakt een optimale, gemakkelijke verwerking mogelijk. 
Kan aangebracht worden op alle droge en zuigende onder-
gronden, inclusief plafonds en isolerende metselwerken. Ook 
eenvoudig verspuitbaar met een wormpomp.
Conform norm EN 13279-1

RC INTRALIME G

Verpakking 20 kg 
Verbruik 1,1 kg /m² /mm dikte ( 0,7 - 8 cm dikte)

Gebruiksklare pasta op basis van luchtkalk, uitzonderlijk wit 
met een zéér fijne structuur (300 micron). De kalkpasta is 
samengesteld uit vette kalk, marmerpoeder en aangepaste 
toeslagstoffen om een goede verwerkbaarheid en hechting 
te garanderen.

Te gebruiken voor zowel binnen en buiten als dunne uitvlak-
mortel voor egalisatie en voorbereiding van de ondergrond. 

Conform norm EN-459

RC CALCOLISS 300

Verpakking 25 kg 
Verbruik +/- 0,5 kg /m² (max. 1 mm dikte)

Fijne afwerkingspleister om met twee of meer lagen alle  
oneffenheden te egaliseren en om een gladde afwerking te 
bekomen om nadien verder te decoreren.
Geschikt om RC Intralime G glad af te werken, ook geschikt om 
direct te pleisteren op gipsplaten, blokken, platen of cellen- 
betonpanelen. Ook eenvoudig verspuitbaar met een airless.
 
Conform norm EN 13279-1

RC INTRALIME F

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1 kg /m² /mm dikte ( 1 - 4 mm dikte)

Sanerende en zoutbufferende mortel geformuleerd op basis 
van natuurlijke hydraulische kalk voor het bepleisteren van  
binnen- en buitenmuren aangetast door zouten en vochtigheid. 
RC Sanisel heeft een uitstekende dampdoorlatendheid.
 

RC SANISEL

Verpakking 25 kg 
Verbruik 12 kg /m² /cm dikte
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Gebruiksklare pleister met hoge hechting op basis van  
natuurlijke hydraulische kalk van Saint-Astier®.
Enkel voor binnengebruik, vooral voor het uitvlakken van  
diverse ondergronden.

ECOMORTAR® R50 by SAINT-ASTIER®

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,7 kg /m² /mm dikte

Gebruiksklare pleister met hoge hechting op basis van  
natuurlijke hydraulische kalk van Saint-Astier®. Vooral voor 
het uitvlakken van diverse ondergronden, ook op oude  
pleisters en oude verflagen. Voor binnen- en buitengebruik.

ECOMORTAR® R100 by SAINT-ASTIER®

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,7 kg /m² /mm dikte

Zeer sterke onderpleister op basis van natuurlijke hydrau-
lische kalk. Door de uitgebalanceerde verhouding tussen 
elasticiteit en hardheid, vindt een spanningsarme verharding 
plaats. Ideaal voor restauratie van oude muren bij historische 
gebouwen zowel voor binnen als buiten.

Conform norm EN 998-1

CHAUSABLE by SAINT-ASTIER®

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,8 kg /m² /mm

Dunne en gebruiksklare minerale mortel op basis van NHL. 
Dit product bevat geen cement of pouzzolanen. 

Kan toegepast worden in diktes van 3-15 mm en is ideaal 
voor pleisterwerk met diverse afwerkingsmogelijkheden (ge-
wreven, geschuurd, gesponst, verdicht...). Kan ook gebruikt 
worden als voegmortel bij baksteen en natuursteen.

Beschikbaar in verschillende standaardkleuren.

ECOMORTAR® FINISH by SAINT-ASTIER®

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,8 kg /m² /mm
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Steenrestauratie & voegmortels
NATUURGETROUWE HERSTELLING

✓ Lange verwerkingstijd

✓ Krimpvrije doorharding

✓ Gemakkelijke verwerking, zelfs in diktes tot 10 cm 

✓ Goede imitatie van de bestaande natuursteen 

✓ Veroudering zoals natuursteen 

✓ Vorst- en UV-bestendig  

✓ Kleurvast   

✓ Zeer waterdampdoorlatend 

St.One® is een één-component kant en klare herstelmortel, 
op basis van natuurlijke hydraulische kalk (NHL). Historische 
gevels, monumenten, vlak- en beeldhouwwerk in natuur-
steen, baksteen, terracotta... kunnen op een natuurgetrouwe 
manier gerestaureerd worden. 
De herstelmortel kan aangebracht worden van 1 tot 10 cm. 
Volledig doorgeharde herstellingen hebben dezelfde fysisch- 
mechanische eigenschappen en textuur zoals natuursteen. 
De herstellingen kunnen hierdoor op dezelfde manier bewerkt  
worden als het origineel gesteente. 

ST. ONE by SAINT-ASTIER®

Verpakking 20 kg (ingekleurd) - 25 kg (neutraal) 
Verbruik 1,6 - 1,7 kg /dm³

BLAUWE STEEN licht

St.One 01 
BLAUWE STEEN donker

St.One 02
MERGEL licht

St.One 03
MERGEL standaard

St.One 04
MERGEL donker

St.One 05
SAVONNIERE licht

St.One 06
SAVONNIERE donker

St.One 07

GOBERTANGE licht

St.One 08
GOBERTANGE donker

St.One 09
BALEGEMSE Ledesteen

St.One 10 
BALEGEMSE grijs

St.One 11
BALEGEMSE geel

St.One 12
MASSANGIS

St.One 13
EUVILLE licht

St.One 14

EUVILLE donker

St.One 15
CHAUVIGNY fin

St.One 16
CHAUVIGNY grof

St.One 17
WIT KRIJT

St.One 18
BAKSTEEN licht

St.One 19
BAKSTEEN donker

St.One 20
Neutraal

St.One 00
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Minerale, twee-componenten herstelmortel op basis van  
zinkoxide voor het herstellen van natuursteen, bakstenen en 
terracotta, bestaande uit gemalen natuursteen (poeder) en 
een mineraal bindmiddel (vloeistof). 

Volledig doorgeharde herstellingen met RC AMONIT kunnen op 
dezelfde manier bewerkt worden als het origineel gesteente.  
Hierdoor kunnen historische gevels en monumenten op 
de meest natuurgetrouwe manier gerestaureerd worden.  
Beschikbaar in verschillende types qua hardheid, kleur en 
korrelstructuur van de steensoort.

RC AMONIT

Verpakking sets van 5kg - 10kg - 27 kg 
Verbruik 2,2 kg /dm³
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Decoratieve micromortel op basis van natuurlijke hydraulische  
kalk. Geschikt voor opknap- of restauratiewerken van gevel-
stenen en architecturale versiering. 

RC Nautil Mono is verkrijgbaar in verschillende basiskleuren.  
Het geeft de ondergrond het uitzicht en de textuur van  
natuursteen. De micromortel kan zowel binnen als buiten 
worden aangebracht.

RC NAUTIL MONO

Verpakking 20 kg
Verbruik 2,5 kg /m²
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Ingekleurde kalk op basis van natuurlijke hydraulische  
kalk (NHL 3,5). Door toevoeging van voegzand bekom je een 
kalkmortel voor voegwerken. Deze is zachter en poreuzer in 
vergelijking met mengsels met cement. 
 
RC Astivo is verkrijgbaar niet ingekleurd (NHL 3,5) en  
ingekleurd in 10 kleuren. De voegmortel dient telkens met 
voegzand gemengd te worden (10 kg RC Astivo + 40 kg zand).

Conform norm ENV 459-1 van St-Astier.

RC ASTIVO

Verpakking 10 kg
Verbruik 1,4 - 3 kg /m² (7 - 15 kg mengsel /m²)

138

139135

134
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117

119

156

125

200
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Reinigingsproducten
SPECIFIEKE REINIGING VOOR BINNEN EN BUITEN

RC Cement Clean 2 is met zijn unieke formule zonder zout- of 
fosforzuur speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uit-
bloeiingen en cementsluier op alle soorten metselwerk zon-
der schade te berokkenen aan de ondergrond.

RC CEMENT CLEAN 2

Verpakking 10 L - 25 L 
Verbruik +/- 0,6 L /m²

Geconcentreerd, bijna reukloos reinigingsmiddel. Alkalisch 
en niet ontvlambaar. RC 14 wordt gebruikt om vetten, oliën 
en vuil  te verwijderen. Kan ook gebruikt worden voor het ver-
wijderen van bandensporen.

RC 14 - ONTVETTER

Verpakking 10 L 
Verbruik 0,10 - 0,15 L /m²

Universeel, kant en klaar product voor het intensief reinigen 
van alle soorten buitenoppervlakken oa.

• platte en hellende daken
• gevels in baksteen, beton of natuursteen
• terrassen en opritten, incl. blauwe hardsteen
• ornamenten, tuinbeelden
• tuinmeubels

Door de specifieke reinigende eigenschappen dringt RC OS 2  
diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van  
materiaalvreemde stoffen.

RC OS 2 - UNIVERSELE REINIGER

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,25 - 0,5 L /m²

Krachtige ontmosser voor het bestrijden van o.a. mossen, 
kortmossen, algen en schimmels op alle buitenoppervlakken. 
Zelfreinigende en duurzame werking diep in de poriën waar-
door de mosaantasting langer bestreden wordt.

Toelatingsnummer fed. dienst volksgezondheid 7214B

RC KILGREEN

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,1 - 0,2 L /m²
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Milieuvriendelijke, filmvormende reinigingspasta om roet, 
vuil, stof en nicotine te verwijderen op binnenwanden en  
gesculpteerde kunstwerken. Het product kan met een borstel 
of machinaal aangebracht worden. Na droging vormt RC Xe-
tal Clean een gemakkelijk afpelbare film waarbij de vervuiling 
mechanisch weggenomen wordt.
 
• Uiterst geschikt voor opruiming na brand
• Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijk
• Grondige reiniging tot diep in de poriën
• Geschikt voor diepe profileringen

RC XETAL CLEAN 3

Verpakking 17 kg 
Verbruik ± 3 kg /m² (sterk afhankelijk van de ondergrond)

Supergeconcentreerd schoonmaak- en onderhoudsproduct  
met extra nano-effect, specifiek ontwikkeld voor verharde en  
gepolijste betonvloeren. Bij iedere schoonmaak-beurt verbe-
tert het onderhoud en de kwaliteit van het beton.

RC CONCRETE CLEAN+

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 8 - 10 ml /L (onderhoud) - 32 - 40 ml /L (dieptereiniging)

Snelle en doeltreffende stripper voor het efficiënt verwijderen 
van curing compound, rubber bandensporen, etc. op vloeren, 
terrassen, opritten en andere betonverhardingen. 
Gemakkelijk aan te brengen, bevat een citrusgeur en veroor-
zaakt geen gevaarlijke chemische solventdampen.

RC BETOSTRIP

Verpakking 5 L - 25 L - 200 L 
Verbruik 0,2 L /m²

Krachtige afbijter voor alle soorten lijm, 
inkt en rubbersporen op baksteen, 
hout, natuursteen, beton, metaal en 
glas. 

RC LIJMVERWIJDERAAR

Verpakking 1 kg - 5 kg - 10 kg 
Verbruik ± 0,3 kg /m²

Krachtige verfafbijter, vooral geschikt 
voor het verwijderen van verven,  
vernissen en lijmresten op beton, hout 
en minerale ondergronden. 

RC DECAP 1

Verpakking 1 kg - 5 kg - 10 kg 
Verbruik ± 0,3 - 0,6 kg /m²

Alkalische stripper voor het verwijderen 
van tot 30 lagen verf, loodhoudende 
verven inbegrepen. Toepassing op  
verschillende ondergronden zoals  
metaal, baksteen, kalksteen, beton.

RC DECAP STRIP

Verpakking 20 kg 
Verbruik ± 3 kg /m²
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Door de tand des tijds en ongewenst aangebrachte producten zoals graffiti 

kan de gevel van een woning of bedrijfspand nood hebben aan een grondige  

reiniging. Een gevel reinigen kan op verschillende manieren. Hierbij is het  

telkens van belang om de ondergrond goed te inspecteren en de mate van de 

verontreiniging correct vast te stellen. Zo kan de juiste behandeling uitgevoerd 

worden zonder ernstige schade.
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CHEMISCHE OPLOSSINGEN VOOR EEN MOOIE GEVEL

Voor hevige vervuilingen op baksteen, beton en cementeringen, kan er gewerkt worden met een 

zure gevelreiniger. Natuursteen, kalk- en zandstenen kunnen enkel veilig gereinigd worden met 

een alkalische gevelreiniger.

Gevelreinigers

Gebruiksklare, thixotrope, zure gevelreiniger. RC Gevel P lost  
oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op 
van baksteen, architectonisch beton en andere poreuze,  
zuurbestendige ondergronden. 

RC GEVEL P pH < 1

Verpakking 10 L - 25 L 
Verbruik 0,3 L /m²

De gebruiksklare, zure gevelreiniger bevat fluorwaterstofzuur 
en was-actieve bestanddelen. HF Cleaner is uiterst geschikt 
voor het reinigen van baksteen-metselwerk. Niet geschikt 
voor kalk- en/of zandsteen, marmer, gepolijste natuursteen, 
geglazuurde steen ... 

RC HF CLEANER pH 1

Verpakking 10 L
Verbruik 0,2 L /m²

Een zure gevelreiniger op basis van  
ammoniumbifloride voor zwaar vervuilde  
minerale ondergronden o.a.  beton,  
leisteen, baksteen, terracotta en  
basaltachtige steen. Is biologisch  
afbreekbaar. Kan kalkhoudende  
steensoorten, glas aantasten. 

RC BRICK-CLEAN pH 2

Verpakking 10 L - 25 L 
Verbruik 0,3 L /m²

Een alkalisch reinigingsproduct voor het  
intensief reinigen van gevels bestaande uit 
natuursteen. Verwijdert alle vervuiling  
en aanslag van atmosferische oorsprong. 

RC ALCALI-CLEAN pH 12

Verpakking 10 L - 25 L 
Verbruik 0,1 - 0,2 L /m²

Milieuvriendelijke alkalische reiniger 
voor minerale ondergronden, speciaal 
ontwikkeld om atmosferische vervuilingen 
te verwijderen. Niet agressief voor de  
ondergrond, milieu en gebruiker. Tast 
de oppervlakte van de kalksteen niet 
aan, het originele patinakleur blijft. 

RC ALKALIT 502 pH 8

Verpakking 20 kg 
Verbruik 0,5 kg /m²
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Een hydrofuge of gevelimpregneer maakt een gevel waterafstotend zonder de water-

dampdoorlatendheid te verminderen. Na het correct aanbrengen van de hydrofuge, 

is de gevel waterafstotend en beschermd tegen vorstschade, zure regen, algen- en 

schimmelgroei. Daarnaast heeft een hydrofuge een isolerende eigenschap.

Hydrofuges & anti-graffiti
BESCHERMT DE GEVEL TEGEN VOCHT EN ATMOSFERISCHE VERVUILINGEN

De efficiëntie, dampdoorlaatbaarheid en duurzaamheid in de tijd 
worden aangetoond in WTCB-rapporten, deze tonen aan dat onze 
hydrofuges de hoogste score A behalen.

Hoogwaardig geconcentreerde (25%) hydrofuge in crèmevorm 
op basis van alkylalkoxysilanen en fluorcarbon-harsen voor  
poreuze minerale ondergronden (baksteen, natuursteen, beton...)

 
✓ Sterk indringingsvermogen en sterk pareleffect 
✓ Gemakkelijke toepassing 
✓ Zeer UV-bestendig

WTCB RAPPORT REN-0013 N - klasse 3 A+
Werkzaamheid op baksteen na versneld verouderen 100%
Werkzaamheid op silicaatsteen na versneld verouderen 100%

RC HYDROCRÈME 4

Verpakking 4,5 kg - 20 kg 
Verbruik 0,15 - 0,5 kg /m²

Kleurloze hydrofuge op basis van silanen  
voor het behandelen van weinig  
poreuze minerale ondergronden. UV- 
en alkalibestendig en dit zonder het 
aspect van de ondergrond te wijzigen. 
Tast geen blauwsteen en glas aan.

K.I.K. RAPPORT D: 2L13 13/93/5118

RC 900

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,2 - 1,5 L /m²

Kleurloze hydrofuge (10% stofgehalte)  
op basis van siloxanen voor het  
behandelen van sterk poreuze minerale  
ondergronden. UV- en alkalibestendig 
en dit zonder het aspect van de onder-
grond te wijzigen. 

K.I.K. RAPPORT D: 2004.08263

RC 224

Verpakking 10 L - 25 L - 200 L 
Verbruik 0,2 -  1,5 L /m²

Solventvrije hydrofuge op basis van   
5 polymeren van het type silanen,  
oligomere siloxanen, gefluoreerd hars 
en overbruggingshars op basis van  
polyolefinen. Klaar voor gebruik, voor 
het behandelen van ondergronden  
zoals beton, metselwerk, natuursteen.

K.I.K. RAPPORT D: 2004.0892

RC 805 ECO

Verpakking 5 L - 25 L 
Verbruik 0,5 - 1 L /m²
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Semi-permanente beschermlaag op basis van natuurlijke 
was,te gebruiken op ondergronden tegen graffiti, tags en  
andere vervuilingen. Toepasbaar op alle ondergronden. 
Daarnaast is RC Wax inzetbaar op de meest voorkomende 
verfsystemen.

RC WAX

Graffiti is één van de hardnekkigste gevelvervuilingen en is vaak heel ontsierend. Om 

uw gevel of muur optimaal te beschermen, is het aangeraden om een anti-graffitilaag  

aan te brengen.

Kleurloos impregneringsproduct op basis van kiezelzuuresters  
(75% actieve stof) om verpoederde bouwmaterialen terug te 
verharden zonder de eigenschappen van dat bouwmateriaal  
sterk te wijzigen. Alle absorberende steensoorten zijn te  
verstevigen zoals baksteen, schraal voegwerk, klei- en kalk- 
gebonden zandsteen en beton.

RC STEENVERSTEVIGER

Verpakking 25 L - 200 L 
Verbruik 0,5 - 4 L /m²

Watergedragen impregneermiddel op basis van nano  
technologie dat poreuze bouwmaterialen vocht- en olie- 
afstotend maakt. Zodoende het oppervlak goed beschermt 
tegen vervuilingen. 

RC 809 AG

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,2 - 1 L /m²

All-in-One watergedragen impregnering  op basis van fluor- 
acryl copolymeren om poreuze, minerale onbehandelde  
ondergronden te beschermen tegen water en oliën. Maakt 
het verwijderen van tags en graffiti   gemakkelijk.
Tast geen blauwsteen en glas aan.

RC 810 AG

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,2 - 1 L /m²

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 0,14 - 0,16 L /m²
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Monumentale gebouwen zijn doorgaans opgetrokken rond een constructie van 

hout. Door een verhoogd vochtgehalte in het hout ontstaat er houtaantasting, 

een ideale voedingsbodem voor houtaantastende insecten en zwammen die de 

houtconstructie kunnen verzwakken.

De huiszwam of Serpula lacrimans is de meest verspreide en tegelijk de meest 

vernietigende zwam; bij de houtaantastende insecten vinden we de houtworm-, 

spinthout- en bonte knaagkever en de huisboktor.

Als vervangen van een sterk verrotte balk te moeilijk of onmogelijk is, kan een 

polymeerchemische balkkoprestauratie worden toegepast.  Verweerde of  

weggerotte houtdelen worden vervangen door epoxymortel, zodat de balk zijn 

oorspronkelijke sectie en stevigheid terugkrijgt.
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Houtrestauratie
BEHOUD EN BESCHERMING VAN HET HOUTWERK

In water verdunbaar kleurloos concentraat. Preventief en  
curatief houtbeschermingsmiddel  voor het behandelen van 
gebintes, schrijnwerk, meubels, luiken ... tegen insecten, 
zwammen en verblauwing. Toelatingsnummer: 2113B.

SARPECO 910

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik sterk afhankelijk van het toegepast procédé

Zelfnivellerende epoxymortel voor polymeerchemische 
balkkoprestauratie. Voor het herstellen van  beschadigde 
balkkoppen en balkkopverbindingen door houtrot. Hout 
dat ernstig door schimmel of houtkevers is aangetast krijgt  
opnieuw zijn originele dragende functie.

RC POLY-HOUT-EPOXY

Verpakking set van 30 kg 
Verbruik 2,2 kg /dm³

Epoxyplamuur bestaande uit twee componenten voor struc-
turele en decoratieve herstellingen van houten beelden, 
sculpturen, houten balken, raamkozijnen ... 

RC HOUTPLAMUUR

Verpakking 5 kg 

Transparante crème voor een preventieve bescherming van 
alle buitenschrijnwerk (gevelbekleding, tuinhout, carports...) 
tegen vocht, UV-stralen, houtrot, blauwzwam, schimmel & algen.

RC WOOD CREAM

Verpakking 1 kg - 4,5 kg
Verbruik 0,06 - 0,08 kg /m²

Glasvezel-wapeningsstaven voor de bouw en renovatie. Ze 
zijn volledig inert, niet corrosief, niet geleidend en wegen 
slechts één vierde van een stalen staaf. 

GLASVEZELSTAVEN

Verkrijgbaar Ø 12,5mm, Ø 16mm en Ø 20mm, lengte 3 m
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Opstijgend vocht is water dat door capillaire werking in poreuze materialen zoals 

steen of beton omhoog trekt. Vochtige muren kunnen niet worden afgewerkt 

met bijvoorbeeld een pleisterlaag of behang. Bovendien kan er schimmelvorming 

ontstaan, wat voor een ongezond leefklimaat in het gebouw zorgt.

Een van de oorzaken van opstijgend vocht is het ontbreken van een kwalitatieve 

waterkering. Deze waterkering vormt een fysieke barrière tussen het vocht dat 

zich in de grond bevindt en het metselwerk. Soms is er helemaal geen vochtkering 

aanwezig of is deze beschadigd of verkeerd geplaatst.
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Behandeling van opstijgend vocht
INJECTIEPRODUCTEN

80% geconcentreerde crème op basis van silanen en siloxa-
nen voor een doeltreffende behandeling van muren tegen 
opstijgend vocht. Doeltreffend en eenvoudig in gebruik.

RC DRYGEL 80 kan met een manueel pistool of een elektrisch 
pistool aangebracht worden. 

WTCB RAPPORT DE 622X910/EXT - klasse 3A+

RC DRYGEL 80

Verpakking 600 ml worst - 4,5 kg - 12 kg 

Verbruik muurdikte 10 cm 2 worsten /10 lopende meter

 1,33 kg  /10 lopende meter

Solventgedragen injectie-hydrofuge (12%) op basis van oli-
gomere siloxanen en organometalen. Het stopt opstijgend 
vocht, zelfs bij een hoge concentratie van stijgvocht in het 
metselwerk.

WTCB RAPPORT DE 622X943-09 - klasse A

RC 310 ECO

Verpakking 10 L - 25 L - 200 L 
Verbruik muurdikte 10 cm +/- 15 L /10 lopende meter

RC Sulfastop ZB zorgt voor een chemische omvorming van 
hygroscopische zouten zoals sulfaten in zeer moeilijk oplos-
bare verbindingen. De zouten kunnen niet meer naar het op-
pervlak migreren en kunnen dus op deze manier de muur en 
de bekleding niet meer aantasten.

RC SULFASTOP ZB

Verpakking 10 L - 25 L 
Verbruik 1 - 2,5 L /m²

RC Nitrablock vormt een barrière tegen nitraten en chloriden 
diep in de ondergrond, die het zouttransport onderbreekt en/
of sterk reduceert. 

RC NITRABLOCK

Verpakking 5 kg - 25 kg 
Verbruik 0,4 - 0,6 kg /m²
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Vochtproblemen ontstaan doordat de kelder niet volledig waterdicht is, meestal 

door een combinatie van een hoog grondwaterniveau met een lage vochtweer-

baarheid van de keldervloer en -muren. Soms kan dit lokale oorzaken hebben, 

zoals fijne haarscheurtjes in de muren of de vloer van de kelder. In andere  

gevallen kunnen volledige oppervlakken beschadigd en verzwakt raken door 

een gebrek aan onderhoud.
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Kelderdichting
EEN KELDER EENVOUDIG EN SNEL AFDICHTEN

Zeer snel uithardend cement voor het 
onmiddellijk en langdurig stoppen van 
waterlekkages.

RC PLUG

Verpakking 4 kg 

Semi-flexibel injectieschuim, uitermate 
geschikt voor het stoppen van water-
lekken (scheuren/barsten) in beton of 
bakstenen constructies.

Te gebruiken met een manuele injectie-
pomp en injectienippel.

RC PU-INJECT

Verpakking 1 kg - 5 kg - 25 kg 

Afdichtingspasta voor doorvoeringen  
van leidingen, kabels en buizen in muur-
penetraties tegen het binnendringen  
van gassen en stromend water. 
 
Snel en eenvoudig te gebruiken en is 
permanent flexibel.

RC STOPAQ

Verpakking 310 ml - 2 kg

Elastische 2-componentenmortel voor waterdichtingswerk-
zaamheden en het beschermen van werken. Aan te brengen 
in 2 lagen van 1mm met rol of borstel. 

Vormt een elastische ondoordringbare dichting, zelfs onder 
negatieve druk van 8 Bar.

RC 180

Verpakking set van 20 kg 
Verbruik 1,5 - 1,7 kg /m² 

Waterdichte mortel bestemd voor ingegraven metselwerk  
zoals kelders, zwembaden… Wordt aangebracht met een 
vlakspaan of een spuitmachine. Laagdikte van 10 tot 20 mm.

RC 221

Verpakking 25 kg 
Verbruik 17 kg /m² /cm dikte

Hydraulische waterafstotende mortel op basis van speciale 
cement, minerale vulstoffen en hulpstoffen. Geschikt voor 
waterdichting binnen en buiten van onder- of bovengronds 
metselwerk en beton. Aan te brengen in minimum 2 lagen.

222 LANKOFUGEANT

Verpakking 25 kg 
Verbruik 3 kg /m² 
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Mousse-band

Betonherstelling
VOOR EEN LANGDURIGE EN STEVIGE HERSTELLING

Een 3-componenten gietbare en flexibele voegvuller voor het opvoegen van stortnaden en zaagvoegen in vloeren. Het product 
geeft een harde, maar flexibele voeg met een rek van 25%, dit om afbrokkeling van de zaagsneden te voorkomen. Daarnaast 
biedt RC FLEX JOINT een hoge slijtvastheid en een goede bestandheid tegen chemicaliën.

RC FLEX JOINT

Verpakking 5 kg 
Verbruik 1,5 kg /dm³ 

Twee-componenten epoxyhars bestaande uit een epoxyhars 
(component A) en een verharder (component B) voor het  
injecteren van scheuren in beton en hout.

RC INJECT

Verpakking 1 kg - 5 kg

Een thixotrope, 2-componenten reparatieplamuur op basis 
van een combinatie van epoxyharsen met verfijnde kwarts-
vulstoffen voor het egaliseren van scheuren en putten en het 
afwerken van beton-, mortel- of steenoppervlakken. RC 854 
heeft een zeer sterke hechting op de meeste ondergronden.

RC 854 - EPOXYPLAMUUR

Verpakking 2,5 kg 
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Gebruiksklare, 1-component, snelhardende, hydraulische  
microbeton, waaraan granulaten kunnen toegevoegd worden.  
De microbeton is ideaal voor het herstellen van gaten en  
kuilen in betonvloeren, het herstellen van rijbanen voor zwaar 
verkeer en aangieting van elementen in de wegenbouw zoals 
putdeksels, controleputjes, straatmeubilair...  

RC 712 - MICROBETON

Verpakking 25 kg 
Verbruik 2,1 kg /dm³

Thixotrope twee-componenten epoxymortel voor zowel  
horizontaal als verticaal werk, vullingen, scheuren in betonnen 
balken en wanden, retoucheren van pilaren, gewelven, voor 
naadloze plinten en egaliseren van niveauverschillen. Deze 
reparatiemortel heeft een goede chemische resistentie tegen 
basen, petroleumderivaten, zuren, zouten en oplossingen.

RC TM

Verpakking 25 kg 
Verbruik 2 kg /dm³ 

Twee-componenten epoxy giethars, samengesteld uit een 
gemodificeerd aminehars met chemische inerte vulstoffen.  
Oplosmiddelvrij. Na het mengen ontstaat een gietmassa die 
kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen. 

RC MG

Verpakking 10 kg 
Verbruik 2 kg /dm³ 

Twee-componenten epoxymortel voor het herstellen van 
horizontale oppervlakken en voor het plaatsen van nieuwe 
troffelmortelvloeren, zelfs waar zeer hoge mechanische en 
chemische eisen worden gesteld aan de vloer zoals in melk- 
of kraamstallen, slachthuizen...

RC EM 107

Verpakking 25 kg 
Verbruik 2,2 kg /dm³ 

Thixotrope, mengklare en krimparme herstelmortel op basis 
van een hydraulisch bindmiddel, speciale vulstoffen, vezels en 
toeslagstoffen. De mortel bezit na uitharding een lichtgrijze  
kleur en heeft een hoge mechanische weerstand.

Klasse R3 volgens EN 1504-3.

RC 730 BETONREP

Verpakking 25 kg 
Verbruik 2 kg /dm³ 
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Vloerbehandeling
BEHANDELING VAN OUDE EN NIEUWE BETONVLOEREN

Op basis van natriumsilicaat voor het 
verharden van oude en nieuwe beton- 
oppervlakken. Het beton ondergaat 
een unieke verandering. Vanwege het 
chemische proces wordt de toplaag tot 
30% harder, dichter en stofvrij. 
Gemakkelijker in onderhoud. 

RC M040

Verpakking 25 L - 1000 L 
Verbruik 5 - 6 m² /L

Watergedragen lithiumsilicaat voor 
het verharden en stofvrij maken van  
gepolijste betonnen oppervlakken.  
Zowel binnen als buiten bruikbaar.  
Verhindert stofvorming en verbetert 
het uiterlijk van de betonvloeren.

RC M050-LIT

Verpakking 10 L - 25 L - 210 L 
Verbruik 5 - 10 m² /L 

Beschermende impregnering voor  
poreuze ondergronden tegen vloeistoffen 
en oliën op basis van geconcentreerde 
silanen en fluorpolymeren. Vormt een 
transparante hydrofobe en oleofobe 
(olieafstotende) impregnatie zonder 
de waterdampdoorlaatbaarheid te  
beïnvloeden. 

RC M060+

Verpakking 5 L - 10 L - 25 L 
Verbruik 15 - 30 m² /L 

Glasheldere curing compound voor vers beton. Vormt een 
dampdicht membraan aan het oppervlak en beschermt tegen 
uitdroging en scheurvorming. Zeer geschikt voor parkings,  
industrievloeren, wegenbeton, autosnelwegen, kanalen, 
vloerplaten, mortelchappen ...

RC 111 - CURING

Verpakking 25 L - 200 L - 1000 L 
Verbruik 0,1 - 0,12 L /m²

Oplosmiddelvrije deactivator voor het uitwassen van beton- 
oppervlakken in verschillende diepten, van fijne uitgewassen 
tot grove uitgewassen beton.
Standaardtypes 2 mm - 2,5 mm - 3 mm uitwasdiepte

RC CONCRETE WASH-OUT

Verpakking 20 kg 
Verbruik 5 - 6 m² /L

Solventvrije curing compound op basis van wax voor verse 
betonoppervlakken. Het product is gebruiksklaar voor zowel 
binnen als buiten en oplosmiddelvrij, zodat er geen belasting 
optreedt voor het milieu en de gebruiker.

RC 114 - CURING

Verpakking 25 L - 200 L - 1000 L 
Verbruik 0,1 - 0,15 L /m²
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Epoxycoating met uitstekende hechting en mechanische  
eigenschappen en kan toegepast worden op beton, mortel, 
vezelcement, baksteen ...
Beschikbaar in RAL-kleuren op aanvraag.

RC 660 - EPOXYVERF

Verpakking 6 kg - 12 kg 
Verbruik 0.15 kg /m² /laag

Drie-componenten epoxy-gietmortel met uitstekende  
zelfvloeiende eigenschappen.

Beschikbaar in RAL-kleuren op aanvraag.

RC SL - EPOXYVLOER 3MM

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,7 kg /m² /mm

2-componenten epoxyprimer voor alle Reynchemie epoxy- en 
polyurethaan systemen en als bindmiddel voor schraaplagen.

RC 845 - EPOXYPRIMER

Verpakking 4 kg 
Verbruik 0,3 - 0,5 kg /m² /laag

Zeer sterke kras- en UV-bestendige hardtop op basis van  
polyurethaan voor epoxy- en PU-kunstharsvloeren.  

Beschikbaar transparant en ingekleurd.

RC HARDTOP 403 W

Verpakking 5 kg (transparant) - 5,75 kg (ingekleurd)

Verbruik  0,1 kg /m² /laag (transparant) - 0,12 kg /m² /laag (ingekleurd)

Hoogwaardige 2-componenten zelfnivellerende egalisatie-
coating. Uitstekend geschikt om bestaande epoxysystemen 
te hernieuwen.
Beschikbaar in RAL-kleuren op aanvraag.

RC FL-FLOOR - EPOXYVLOER 1-2MM

Verpakking 25 kg 
Verbruik 1,7 kg /m² /mm

Etsvloeistof op basis van fosforzuur om betonvloeren te  
etsen zodat de coating of primer perfect kan hechten aan de 
ondergrond.

RC ACEM

Verpakking 10 L 
Verbruik 6 - 8 m² /L



30

Polyvalente verdunner met een groot oplossingsvermogen  
voor het verdunnen en oplossen van polyurethaan- en epoxy- 
producten. Geschikt voor het reinigen van materieel.

RC VERDUNNER
Universeel ontkistingsmiddel voor beton. RC Univers wordt 
aangewend daar waar een glad en egaal beton van groot  
belang is (gladde welfsels, architectonisch beton ...).

RC UNIVERS

Diverse bouwspecialiteiten

Luchtbelvormer voor metselmortel die een groot aantal 
zeer kleine, stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie brengt 
waardoor de verwerkbaarheid wordt verbeterd. Het product  
verminderd de vorstgevoeligheid van de verharde mortel.

RC 8 MORTELVET

Geconcentreerd kunststofhars in waterfase. Het product 
wordt direct of verdund toegevoegd aan het aanmaakwater  
bij hydraulische mortels of als hechtlaag voor diverse  
toepassingen. 
 
• Verbetert de verwerking en plasticiteit van de mortel 
• Verhoogt de drukvastheid en trek- en slijtweerstand
• Ook voor gebruik in waterdichtingssystemen

RC ACYRPLAST

Verpakking 10 L - 25 L 

Verpakking 10 L

Verpakking 25 L - 1000 L Verpakking 10 L - 25 L
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Chemisch anker op basis van een styreenvrij vinylester voor 
het bevestigen en monteren van draadstangen, betonijzers ... 
in metselwerk, beton of in het gasbeton. 
RC 390 Blue is uniek in zijn samenstelling: het hars verandert 
van kleur bij uitharding.

Testrapport
CE-nummer: 1404-CPR-3385

RC 390 BLUE

Duivenwering geschikt voor gevelversieringen, kroonlijsten, 
vensterbanken, monumenten, beelden, dakgoten, reclame-
borden, rolgordijnen, stedelijke woningen en alle andere  
oppervlakken die voor vogels een geschikte nestplaats  
kunnen vormen. 

RVS-type 302. Beschikbaar met 2, 3 en 4 pinnen.

RC BIRDSTOP

BS02 (2 pinnen) BS03 (3 pinnen) BS04 (4 pinnen)

SpuitmengstukManueel pistool 420 ml

Zeefhuls

Blaaspomp

RC 390 ACCESSOIRES

Verpakking 420 ml 

VERS DROOG
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KALK, UITMUNTENDHEID VOOR HET LEVEN

Het familiebedrijf Saint-Astier® werd opgericht in 1912 en is vandaag de dag de grootste onafhankelijke Franse 

producent van natuurlijke hydraulische kalk. De unieke samenstelling van de kalksteen van Saint-Astier® 

maakt het mogelijk om - zonder menging of selectie - een natuurlijke kalk te produceren die het vermogen 

heeft onder water te verharden en in contact met lucht te carbonateren. Deze hydraulische en luchttechnische 

eigenschappen maken het tot een kalk met uitzonderlijke mineralogische eigenschappen, onveranderd sinds 

de eerste ontginning van de groeve, en uniek in Europa. Met een team van ongeveer 140 mannen en vrouwen 

produceert en verdeelt Saint-Astier® hydraulische natuurlijke kalk, geformuleerde kalk en technische  

mortels voor restauratie van erfgoed, renovatie, nieuwbouw en eco-woningen.

Sinds 2003 is Reynchemie exclusieve distributeur in de Benelux van de kalkproducten van Saint-Astier®.
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Spierwitte pure natuurlijke hydraulische 
kalk (EN 459-1) voor voeg- en pleister-
werken. 

TÉRÉCHAUX 
NHL 2

Verpakking 25 kg

Witte pure natuurlijke hydraulische 
kalk (EN 459-1) voor voeg-, metsel- en 
pleisterwerken. 

CHAUX BLANCHE LC****
NHL 3.5

Verpakking 25 kg

Lichtgrijze pure natuurlijke hydraulische  
kalk (EN 459-1) voor kalkbeton, voeg- 
en pleisterwerken. 

CHAUX PURE TRADI 100 
NHL 5

Verpakking 25 kg

Andere kalkproducten

Op basis van de kalk van Saint-Astier® worden er verschillende producten geproduceerd voor zowel nieuwbouw 

als renovatieprojecten, zoals binnen- en buitenpleisters, natuursteenherstelmortels en andere geformuleerde 

kalkproducten.

ECOMORTAR R100

Verpakking 25 kg

CHAUSABLE

Verpakking 25 kg

ECOMORTAR R50

Verpakking 25 kg

ST.ONE

Verpakking 25 kg

ECOMORTAR FINISH

Verpakking 25 kg

Hennepvezel voor 
isolatiemortels. 

ISOCANNA

Verpakking 200 L

Speciaal geformuleerd om 
mortels en beton aan te 
maken met hennep.

BATICHANVRE

Verpakking 25 kg

Buitenpleister op basis van 
natuurlijke hydraulische 
kalk voor hennepmortels af 
te werken.

TRADÉCO (HL 3.5)

Verpakking 25 kg

Ecologische oplossingen

Door het gebruik van hennepstro, water en kalk ontstaat een mix die excellente warmte- en akoestische  

eigenschappen heeft. Het buffert temperatuur en luchtvochtigheid, voorkomt schimmelgroei en maakt van 

het gebouw een comfortabele, gezonde omgeving. Het is vuur- en ongedierte resistent, licht qua gewicht en 

vormt een harde muur die dampopen is om te hoge luchtvochtigheid en condensatie te voorkomen. Gemengd 

met BATICHANVRE of TRADÉCO ontstaat een isolerende mortel met uitstekende eigenschappen. 

MEER PRODUCTEN 

VAN SAINT-ASTIER®

reynchemie.com



34

Brantho-Korrux ‘3 in 1’
INDUSTRIEVERF MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN

✓ Universeel toepasbaar op o.a. staal, gegalvaniseerd staal, zink, aluminium, RVS, non-ferro-metalen, PVC en polyester 

✓ Milieuvriendelijk: lood- en chromaatvrij, xyleen- en aromaatvrij. Laag VOC-gehalte 

✓ Duitse goedkeuring voor levensmiddelen en speelgoed en tal van andere testrapporten 

✓ Gebruiksvriendelijk 1-componentsysteem: geen potlife bij gebruik 

✓ Verwerkingstemperatuur van -10°C tot +30°C 

✓ Hittebestendig (120°C - 300°C, kleurafhankelijk) 

✓ Kan aangebracht worden als hechtprimer of als grond- en eindlaag 

✓ Penetreert in overblijvende roest (St.2) en voorkomt onderroest 

✓ Zeer hoge weerstand tegen oliën en chemicaliën 

✓ Overschilderbaar na 30 minuten

Toepassingsgebieden

✓ Scheepvaarttekens (WSV/RWS toelating) 

✓ Daimler Chrysler toelating 

✓ EU richtlijnen 2007 (maximale VOC-gehalte) 

✓ Goedgekeurd door Statoil (Noorwegen) voor offshore olieplatforms 

✓ TÜV-getest 

✓ DB-getest (Duitse Spoorwegen) 

✓ VOB/DIN 18363

Testrapporten
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Reynchemie projecten
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