
CATALOGUS

UW PARTNER IN 
BOUW, RENOVATIE EN RESTAURATIE



U kan gemakkelijk uw bestelling doorgeven via e-
mail: u kan ons iedere werkdag elektronisch
contacteren op       reynchemie@reynchemie.com.
Daarnaast kan u ons natuurlijk altijd via e-mail
contacteren voor allerlei vragen.

Onze website      www.reynchemie.com bevat alle
informatie over ons volledig productengamma.
 

Via het tabblad "contact", kunt u onze
vertegenwoordigers terugvinden via hun regio.
 

Bovendien kan u ook al onze verdeelpunten
terugvinden op onze website, zowel in België als in
Nederland.

U geeft de voorkeur aan telefonisch bestellen? 
 

Telefonisch kan u ons bereiken op       051/24.25.27,
elke werkdag van 8u tot 12u en 13u tot 17u.
 

Telefoon

E-mailWebsite

Sinds 1988 is Reynchemie nv een succesvolle, trendsettende onderneming met innovatieve producten voor zowel
nieuwe constructies als reparatie- en renovatieproducten voor oude geklasseerde monumenten. Met een uitgebreid
en innoverend productgamma is Reynchemie nv de kwaliteitsstandaard voor wat betreft hoogwaardige techniek,
kwaliteit en topservice met een hoge meerwaarde voor de klant. 
 
Onze producten worden toegepast bij gevelreiniging, waterwering, houtrenovatie, natuursteenherstel en -imitatie, ... 
Diverse verfproducten, epoxymortels en reinigingsproducten behoren eveneens tot ons gamma.
 
Naast de eigen producten is Reynchemie nv exclusieve verdeler in de Benelux voor de kalkproducten van Saint-Astier
alsook verdeler van de verfproducten van A.V. Branth.

Heeft u vragen of wenst u advies over onze
producten? Ons commercieel team staat steeds
paraat om u verder te helpen. Reynchemie
garandeert u professioneel advies en een snelle
behandeling van uw bestelling.

Vertegenwoordigers
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Zuur

GEVELREINIGERS
RC Gevel
 

Uiterst geschikt voor het reinigen van baksteen-metselwerk.
Niet geschikt voor kalk- en/of zandsteen, marmer, gepolijste
natuursteen, geglazuurde steen ... RC Gevel bevat
fluorwaterstofzuur en was-actieve bestanddelen, die een
uitstekend reinigend effect hebben.

RC Gevel P
 

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

Alkalisch

RC Alkalit 502
 

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

RC Alkalit 503
 

RC Alkalit 503 wordt gebruikt voor het reinigen van hardnekkig
vervuilde tegels, beton, bepleistering, metselwerk, marmer,
graniet, glazuursteen, gevelverf en aanverwante
alkalibestendige bouwmaterialen.

Cementsluierafbijter
RC OS 2
 

Universeel reinigingsproduct voor het intensief reinigen van
alle soorten buitenoppervlakken. Het verwijdert alle vervuiling
en aanslag van atmosferische oorsprong. Meteen na het
aanbrengen doet het product zijn werk.

RC Cement Clean 2
 

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

5

Universele reiniger



6

HYDROFUGES
VERHARDERS
ANTI-GRAFFITI
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WAT ZIJN HYDROFUGES?
Een hydrofuge of gevelimpregneer maakt een gevel waterafstotend zonder de waterdampdiffusieweerstand  te wijzigen. 
Onze hydrofuges, een vloeistof of crème, zijn na het aanbrengen en polymeriseren niet zichtbaar en laten de muur damp-open,
m.a.w. de ondergrond blijft perfect “ademen”.
 
Een hydrofuge bestaat uit solventbasis (enkel op droge ondergrond) of uit waterbasis (op vochtige ondergrond).
 
De efficiëntie, dampdoorlaatbaarheid en duurzaamheid in de tijd worden aangetoond in WTCB-rapporten, die aantonen dat onze
hydrofuges de hoogste score A behalen. Zie hieronder.
 
Doel van het hydrofoberen is: de gevel waterafstotend maken, doorslaand vocht voorkomen, voorkomen van vorstschade, remmen
van de groei van algen en schimmels op de gevel, verbeteren van de isolatie en beschermen tegen zure regen. 
De hydrofobeerproducten van Reynchemie beschermen de gevel minstens 10 jaar. 
Het oppervlak kan desnoods opnieuw behandeld worden.

TESTRAPPORTEN



HYDROFUGES VOOR GEVELS
RC 900
 

Kleurloos waterafstotend hydrofobeermiddel van hoge kwaliteit
op basis van silaan (10% actieve stoffen) voor het behandelen
van poreuze minerale bouwstoffen (enkel voor verticale
toepassingen). RC 900 is UV- en alkalibestendig en dit zonder
het aspect van de ondergrond te wijzigen en mét het behoud
van de dampdoorlaatbaarheid. 
Tast geen glas en blauwsteen aan.

RC 224
 

Kleurloos waterafstotend hydrofobeermiddel op basis van een
laagmoleculair siloxaan (10% actieve stoffen)  voor het
behandelen van poreuze minerale bouwstoffen. 
RC 224 is UV- en alkalibestendig en dit zonder het aspect van de
ondergrond te wijzigen en mét het behoud van de
dampdoorlaatbaarheid. 

RC Hydrocrème 3
 

Hoogwaardig geconcentreerd (40% actief stofgehalte)
hydrofobeermiddel voor het impregneren van baksteen,
natuursteen, silicaatsteen, beton en cementbepleisteringen
zonder de waterdampdoorlaatbaarheid te verminderen. 
RC Hydrocrème 3 mag niet worden toegepast op niet-poreuze
ondergronden.

RC 805 ECO
 

Emulsie van 5 polymeren van het type silanen, oligomere
siloxanen, gefluoreerd hars en overbruggingshars op basis van
polyolefinen. RC 805 ECO is klaar voor gebruik, voor het
behandelen van minerale bouwstoffen zoals beton,
metselwerk, plamuur, natuursteen of gereconstitueerde
natuursteen. 

RC Hydrocrème 4
 

Hoogwaardig geconcentreerd (25% actief stofgehalte) 
hydrofobeermiddel dat duurzame waterwerende bescherming
geeft aan minerale ondergronden zoals baksteen- of
natuursteen-metselwerk, beton ... 
RC Hydrocrème 4 mag niet worden toegepast op niet-poreuze
ondergronden.

Watergedragen

In gelvorm

Solventgedragen
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OPPERVLAKTEVERHARDER

Voor poreuze ondergronden

HYDRO-OLEOFUGES
RC 806 ECO
 

Emulsie van alkylalkoxysilaan, siloxanen en fluorcarbonharsen.
RC 806 ECO wijzigt het uitzicht van de ondergrond niet, vormt
geen film en laat het materiaal ademen. RC 806 ECO is een olie-,
vet- en waterafstotend product voor diverse horizontale en
verticale poreuze oppervlakken zoals betonnen muren,
baksteen, natuursteen, pleisters ...

RC 808
 

Watergedragen impregneermiddel bestemd voor olie- en
waterafstotende behandeling van verschillende poreuze
verticale ondergronden zoals architecturaal beton, cellenbeton,
metselwerk, kalkpleisters, zandsteen ...

RC Wax
 

Semi-permanente anti-graffiticoating op wasbasis, te gebruiken
op ondergronden die bescherming nodig hebben tegen graffiti,
tags en andere vervuilingen. Toepasbaar op alle ondergronden.
Tevens is RC Wax inzetbaar op de meest voorkomende
verfsystemen.

RC Steenversteviger
 

Kleurloze vloeistof op basis van kiezelzuuresters met 75%
actieve stof. RC Steenversteviger is geschikt voor het verharden
van verweerde materialen, in het bijzonder voor verpoederende
stenen zoals baksteen, schraal voegwerk, klei- en kalkgebonden
zandsteen en beton.
Versterkt zwakke voegen en maakt de ondergrond stofvrij.

RC 809 AG
 

Impregneermiddel bestemd voor anti-graffiti, olie- en
waterafstotende behandeling van poreuze verticale en
horizontale ondergronden zoals architecturaal beton,
cellenbeton, metselwerk, kalkpleisters, arduin / blauwe
hardsteen, natuursteen, minerale pleisterwerken ...  

ANTI-GRAFFITI

Steenverharder

Voor semi-permanent systeem Voor permanent systeem
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OPSTIJGEND VOCHT



RC 310 ECO
 

Voor het injecteren van muren tegen opstijgend vocht. 
RC 310 ECO is een oplossing van 12% oligomere siloxanen en
organometalen in alifatische solventen. 

RC 300 W
 

Een micro-emulsie van silanen en siloxanen voor het injecteren
van muren tegen opstijgend vocht. 

RC Drygel 80
 

Gebruiksvriendelijke gel voor het injecteren van muren tegen
opstijgend vocht, bestaande uit 80% alkoxysilaan en siloxanen
geëmulgeerd in water.

Injectiegel

WatergedragenSolventgedragen

INJECTIEPRODUCTEN
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TESTRAPPORTEN
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KELDERDICHTING
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RC 210 Cure
 

Epoxyprimer voor inkuipingen en kelder-
dichtingen op basis van epoxyharsen. Het
blokkeert en neutraliseert de zouten die
naar de muuroppervlakte komen (tijdens
het droogproces).

RC Nitrablock
 

Saneringsvloeistof tegen nitraten en
chloriden. Dringt in de oppervlakte en
vormt tijdelijk een waterafstotend schild,
waardoor het nitraattransport
onderbroken en/of sterk gereduceerd
wordt.

Nitraatomvormer
RC 220 Pox
 

Epoxycoating voor waterdichting met
uitstekende hechting en mechanische
eigenschappen. RC 220 Pox dient
aangebracht te worden op de primer 
RC 210 Cure.

RC Sanisel
 

Sanerende en zoutbufferende mortel geformuleerd op basis van
natuurlijke hydraulische kalk voor het bepleisteren van binnen-
en buitenmuren aangetast door zouten en vochtigheid.

RC Plug
 

Zeer snel uithardend cement voor het direct stoppen van
waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten
van gaten en scheuren.

Zoutbufferende saneermortel

RC 221
 

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

RC 180
 

Elastische twee-componentenmortel voor 
waterdichtingswerkzaamheden en het
beschermen van werken. Vormt een
elastische ondoordringbare film 
zelfs onder negatieve druk van 8 Bar.
 

RC 222
 

Waterdichte mortel op basis van speciale
cement, minerale vulstoffen en hulpstoffen.
Kruiselings aanbrengen met blokborstel in
2 lagen. 
Laagdikte van 1,5 mm per laag.

Elastische mortelHydraulische waterdichte mortels

Snelcement

KELDERDICHTING

RC Sulfastop ZB
 

Zoutblokkerend impregneermiddel dat zorgt voor
een chemische omvorming van hygroscopische
zouten zoals sulfaten en chloriden in zeer moeilijk
oplosbare verbindingen. De zouten kunnen niet
meer naar het oppervlak migreren en kunnen dus
op deze manier de muur en de bekleding niet
meer aantasten.

Sulfaatomvormer

CoatingPrimer
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HOUTRESTAURATIE
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Sarpeco 910
 

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

RC Poly-hout-epoxy
 

Epoxygietmortel voor structurele herstelling of vervangen van
beschadigde delen in houtstructuren. Hout dat ernstig door
schimmel of houtkevers is aangetast krijgt opnieuw zijn
originele dragende functie.

Glasvezelstaaf
 

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

Epoxy voor herstelling
RC Houtplamuur
 

Epoxyharspasta bestaande uit twee componenten voor
structurele en decoratieve herstellingen van houten beelden,
sculpturen, houten balken, raamkozijnen ... 

Insecticide-fungicide, zwammen

HOUTRESTAURATIE
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STEENRESTAURATIE
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RC Amonit
 

Minerale mortel samengesteld uit gemalen natuursteen (poeder)
en een anorganisch polymeer bindmiddel (vloeistof).
Verschillende types zijn beschikbaar, deze zijn aangepast aan de
kleur, hardheid en korrelstructuur van de steensoort.

RC Amostone
 

Minerale herstelmortel op basis van hydraulische kalk voor het
restaureren van natuursteen, architecturale ornamenten en
voegwerk. 

Minerale mortel Hydraulische mortel

DECORATIEVE MICROMORTEL
RC Nautil Mono
 

Hydraulische decoratieve micromortel verkrijgbaar in beige of ingekleurd in de massa. RC Nautil Mono kan gebruikt worden voor
opknap- of restauratiewerken en voor herstellingswerken van gevelstenen en architecturale versiering die beschadigd zijn door
brand. Het geeft de ondergrond het uitzicht en de textuur van natuursteen en kan zowel binnen als buiten worden aangebracht.

VOEGMORTEL
RC Astivo
 

Hydraulische ingekleurde kalk voor het
aanmaken van voegmortel. RC Astivo heeft
als basis een pure natuurlijke hydraulische
kalk NHL 3,5 volgens de norm ENV 459-1
van  St-Astier. Per zak van 10 kg RC Astivo
dient 40 kg voegzand (rijnzand of duinzand)
toegevoegd te worden.
Verkrijgbaar in 11 kleuren.

HERSTELMORTELS
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BETONHERSTELLING
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RC EM 107
 

Epoxymortel voor horizontaal herstelwerk
van betonvloeren voor hoge mechanische
belasting. Bijzonder geschikt om oude en
beschadigde vloeren te herstellen alsook
voor het plaatsen van nieuwe vloeren.

RC TM
 

3-componenten reparatiemortel op basis
van epoxyharsen, thixotroop ingesteld,
voor verticaal werk, opvullingen, barsten
in betonnen balken en muren, bijwerken
van pijlers, gewelven ...

RC MG
 

2-componenten epoxygietmortel op basis
van epoxyharsen voor het uitvullen van
gietmallen in beton en horizontale holten
allerlei, verankeren van bouten,
machinesteunen, sporen ...

RC Blitsprimer
 

2-componenten transparant
metacrylaathars met een lage viscositeit.
Primer voor RC Blitsmortel.

RC Blitsmortel
 

2-componenten herstelmortel op basis
van metacrylaat (mma) voor horizontaal
herstelwerk van betonvloeren voor hoge
mechanische belasting. Belastbaar na 90
min. Verwerkingstemperatuur tot -25°C.

RC 730 Betonrep
 

Vezelversterkte, krimpgecompenseerde
betonreparatiemortel. Dikte: 5 tot 70 mm
per laag. Klasse R3.

RC Flex Joint
 

3-componenten gietbare en flexibele voegvuller voor het opvoegen van stortnaden en
zaagvoegen in vloeren. RC Flexjoint geeft een harde maar flexibele voeg met een rek
van 25%, dit om afbrokkeling van de zaagsneden te voorkomen.

RC 850
 

2-componenten epoxylijm op basis van
epoxyhars. RC 850 heeft een zeer sterke
aanhechting op de meeste ondergronden.

Voeg Lijm

RC Inject
 

2-componenten dun vloeibaar epoxyhars
bestaande uit een hars A en harder B om
te injecteren in scheuren in beton en
hout.

Injectiehars

HERSTELMORTELS
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BEHANDELING VAN
BETONVLOEREN



RC 111
 

Vermindert het waterverlies bij verse, afgewerkte beton
waardoor de vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de
hydraulische verharding uitgesloten wordt. Met RC 111 worden
verzanding, krimpscheuren en stofvorming vermeden.

RC 114
 

Solventvrije curing compound op basis van was voor verse
betonoppervlakken.

Solventgedragen Watergedragen

IMPREGNATIE
RC M030
 

Beschermt na polymerisatie het beton tegen de meeste uiteen-
lopende dooizouten en de-icing zoals chloriden, metaboraten,
ureum, nitrieten, glycolen ... RC M030 vormt een waterkerende
laag zonder de waterdampdoorlaatbaarheid van het beton
nadelig te beïnvloeden.

RC M060+
 

Ontworpen om efficiënt het indringen van waterige oplossingen,
vet, olie en andere vlekvormende elementen te verminderen,
zowel binnen als buiten, zonder de waterdampdoorlaatbaarheid 
te beïnvloeden.

VERHARDER
RC M050-LIT
 

Oplosmiddelvrij lithiumsilicaat voor het verharden van
gevlinderde of gepolijste betonnen oppervlakken. Zowel binnen
als buiten bruikbaar. Verhindert stofvorming en verbetert het
uiterlijk van de betonvloeren.

RC M040
 

Het beton ondergaat een unieke verandering. Vanwege het
chemische proces wordt de toplaag tot 30 % harder, dichter,
stofvrij en gemakkelijker in onderhoud. RC M040 is op basis van
silicaat voor oude en nieuwe betonvloeren.

21

CURING COMPOUND
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VERVEN
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RC Kalei / RC Kalei F
 

Cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische
kalk. RC Kalei is beschikbaar in verschillende kleuren en in een
grove (RC Kalei) en fijne (RC Kalei F) korrel. 100% cementvrij.
Rapport K.I.K.: DI : 2013.11921 (waterdampdoorlaatbaarheid)
SETEC verslag 12.2912121.007.01 (100% cementvrij)

RC Calco
 

"Historische" kalkverf die klaar is voor gebruik, voor afwerkingen
op de oude wijze. RC Calco bezit uitstekende eigenschappen
tegen schimmels en bacteriën.

Kalei Kalkverf

RC Silica Paint
 

Matte gevelverf op basis van silicaat en organische
stabilisatoren. RC Silica Paint is bijzonder geschikt voor gevels, is
waterafstotend, maar laat de ondergrond perfect ademen.

RC Siloxcoat R
 

Kalkmatte, waterdampdoorlatende en vuilafstotende gevelverf
op basis van siliconenhars. RC Siloxcoat R is geschikt voor
gebruik op nieuwe gevels of renovatie van oude gevels.

Silicaatverf Siloxaanverf

RC Dak-acryl
 

Hoogwaardige dakrenovatieverf op basis van 100% acrylaat.  RC Dak-acryl is blijvend elastisch, weer- en UV-bestendig,
vochtwerend, ademend en kleurecht. RC Dak-acryl heeft een uitstekend hechting en biedt optimale bescherming tegen
weersinvloeden, mos- en algengroei en zure regen.

Dakverf

VERVEN



INDUSTRIEVERF:
BRANTHO-KORRUX
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INDUSTRIEVERF: BRANTHO-KORRUX
Kan aangebracht worden als hechtprimer of als grond- en deklaag

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

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

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

Gebruiksvriendelijk 1-componentsysteem: geen potlife bij gebruik

Verwerkingstemperatuur van -10°C tot +30°C

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

Duitse goedkeuring voor levensmiddelen en speelgoed en tal van andere testrapporten

Zeer hoge weerstand tegen oliën en chemicaliën

Overschilderbaar na 30 minuten

25

Unieke eigenschappen

Testrapporten

Gamma Brantho-Korrux: bezoek onze site

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
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VLOERSYSTEMEN



RC 660
 

Epoxyverf met uitstekende hechting en mechanische weerstand
en kan toegepast worden op beton, mortel, vezelcement,
baksteen ... Goede chemische weerstand tegen oliën, vetten,
benzine, zuur en verdunde basen, zouten en zoutoplossingen.

RC FL-Floor
 

Hoogwaardige 2-componenten, zelfnivellerende
egalisatiecoating die zeer eenvoudig aan te brengen is. 
RC FL-Floor dient als vloersysteem met een hoge slijtvastheid en
zuurbestendigheid voor betonvloeren.

RC SL-Floor
 

3-componenten epoxygietmortel op basis van epoxyharsen
met zelfvloeiende eigenschappen. RC SL-Floor is geformuleerd
als chemisch en mechanisch hoogwaardige vloerbekleding.

RC Hardtop 403 W
 

Polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaan kunsthars-
vloeren met zeer hoge krasweerstand en UV-bestendigheid.
Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie-
derivaten, accuzuur, verdunde organische zuren en zouten.

RC 845
 

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

2-componenten epoxyverf 2-componenten egalisatiecoating (1-2 mm)

3-componenten epoxygietmortel (3 mm) Polyurethaan toplaag

2-componenten epoxyprimer
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VLOERSYSTEMEN

RC Acem
 

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

Etsmiddel voor beton



28

DIVERSE PRODUCTEN



RC Decap Strip
 

Alkalisch verfafbijtmiddel voor het
strippen van veelvoudige lagen verf.
RC Decap Strip kan toegepast worden
op hout, pleisterwerk ... 
Verwijdert tot 30 lagen verf.

Nettoyants acides

RC Xetal Clean
 

Droge reinigingspasta om roet, vuil, stof
en nicotine te verwijderen op
binnenwanden. Het vormt bij droging een
gemakkelijk afpelbare film. Bij het afpellen
wordt de vervuiling mechanisch
weggenomen. RC Xetal Clean is uiterst
geschikt voor opruiming na brand.
 

Bezoek onze site om het effect van RC
Xetal Clean te zien op film!

RC All Clean
 

Reinigt op buitengewoon snelle wijze. 
RC All Clean verwijdert vet, roet, smeer,
oude waslagen, rookaanslag, inkt, viltstift
en carbonvlekken, koffie- en limonade-
vlekken en tientallen andere
verontreinigingen.

AFBIJTMIDDELEN

BINNENREINIGING

RC Alu Clean
 

Uitstekende aluminiumreiniger waarbij
vet, vuil en oxydatie worden verwijderd.
 

RC All Clean 83
 

Speciaal samengesteld voor het schoon-
maken van monolithische betonvloeren. Het
materiaal trekt vrijwel alle verontreinigingen
uit het betonoppervlak. In tegenstelling tot
vele andere schoonmaakproducten is 
RC All Clean 83 niet schadelijk voor de vloer
en laat geen zeepresten achter.

RC 14
 

Geconcentreerd, bijna reukloos
reinigingsmiddel. Het is alkalisch en niet
ontvlambaar. RC 14 wordt gebruikt om
vetten, oliën en vuil  te verwijderen. RC 14
kan ook gebruikt worden voor het
verwijderen van bandensporen.

Verven
RC Decap 1
 

Krachtige en snelwerkende verfafbijter,
vrij van methyleenchloride.

RC Lijmverwijderaar
 

Krachtige afbijter voor alles soorten lijm,
inkt en rubbersporen.

Alkalisch Lijm

Droge reinigingspasta

Aluminium Monolithische betonvloerreiniger

Reinigers/ontvetters Universele reiniger

SPECIFIEKE REINIGING
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RC Stopaq 2100
 

Afdichtingspasta geschikt voor het
afdichten van openingen met leidingen,
kabels en buizen in muurpenetraties
tegen het binnendringen van gassen,
vocht, stilstaand en stromend
grondwater. 
Bezoek onze site om het effect van RC
Stopaq 2100 te zien op film!

RC 390 Blue
 

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.

Chemisch anker

Cement- en betonverbeteraars
RC 8 Mortelvet
 

Luchtbelvormer voor metselmortel die een groot aantal
zeer kleine, stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie
brengt waardoor de verwerkbaarheid wordt verbeterd en
de vorstgevoeligheid van de verharde mortel wordt
verminderd. Door een uitgesproken watervasthoudend
vermogen van RC 8 Mortelvet wordt de kans op
ontmenging gevoelig verminderd en blijft de mortel
langer verwerkbaar. 

Oppervlaktevertrager voor beton

RC Cemtop 
 

Oppervlaktevertrager voor beton in wateremulsie voor het
maken van uitgewassen betonoppervlakken in
verschillende uitwasdiepten, van fijn uitgewassen tot grof
uitgewassen beton. RC Cemtop is een milieuvriendelijk en
biologisch afbreekbaar product.

RC Acryplast
 

Waterige dispersie van gemodificeerde
styreen-butadieenharsen voor mortels
en beton met het doel de
eigenschappen te verbeteren. Kan op
zichzelf eveneens gebruikt worden in
waterdichtingssystemen. 

BOUWSPECIALITEITEN

Pasta voor het afdichten van openingen

RC Birdstop
 

Systeem van pinnen vastgepind op een
polycarbonaatstrip voor het weren van duiven.
RC Birdstop kan gebruikt worden op
gevelversieringen, kroonlijsten, vensterbanken,
monumenten, beelden, dakgoten,
reclameborden, rolgordijnen, stedelijke
woningen en alle oppervlakken die voor vogels
een geschikte nest- of broedplaats kunnen
vormen. RVS-type 302.

Duivenwering Ontmosser
RC Kilgreen
 

Krachtige en gebruiksklare
ontmosser voor het bestrijden van
o.a. mossen, kortmossen, algen en
schimmels. RC Kilgreen heeft een
zelfreinigende en duurzame werking
tot diep in de poriën van de
ondergrond waardoor de
mosaantasting langer bestreden
wordt. Toelatingsnummer: 7214B.

Krachtige en gebruiksklare
ontmosser voor het bestrijden van
o.a. mossen, kortmossen, algen en
schimmels. RC Kilgreen heeft een
zelfreinigende en duurzame werking
tot diep in de poriën van de

mosaantasting langer bestreden
wordt. Toelatingsnummer: 7214B.
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BOUWSPECIALITEITEN
RC Betostrip
 

Verwijdert snel en doeltreffend curing compound, lijmen,
rubbersporen ... op vloeren, patio’s, opritten en andere
betonverhardingen.

RC Betonlazuur
 

Emulsie op basis van acrylaat die tijdens het drogen een zacht-
glanzende, transparante en beschermende film vormt. Deze film
geeft de ondergrond een vochtige schijn, het verbetert het
esthetisch uitzicht van gewassen beton.

RC Verdunner
 

Polyvalente verdunner met een groot
oplossingsvermogen voor het verdunnen en
oplossen van epoxy- en polyurethaan-
producten. Wordt ook gebruikt voor het
reinigen van materiaal.

RC Roestverwijderaar
 

Verwijdert efficiënt alle roest op tegels en straatstenen in beton,
baksteen en hout. Het product lost alle vlekken veroorzaakt door
roesthoudend water, ijzer, mestkorrels ... op. Tast de
behandelde materialen niet aan.

RC Neutraliser HF
 

Biologisch afbreekbare vloeistof die het
spoelwater van zure gevelreinigers neutraliseert,
zodat restanten van zuren na reiniging geen
verdere schade kunnen veroorzaken aan het
milieu.

Curing compoundverwijderaar Betonlazuur

Polyvalente verdunner

Roestverwijderaar

Neutralisator voor zure gevelreinigers

Pompen en toebehoren Reiniger op basis van enzymen

Ontkistingsmiddel voor beton
RC Univers
 

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

RC Bioclean AT
 

Vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen voor het
grondig reinigen van verscheidene oppervlakken buitenshuis.
Biologisch afbreekbaar en dus uiterst milieuvriendelijk.

(art.nr. 130409)
(art.nr. 130401)

(art.nr. 131100)
(art.nr. 130901)

(art.nr. 130501)

(art.nr. 121117)(art.nr. 121001)
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KALK VAN SAINT-ASTIER
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Téréchaux
 

Pure natuurlijke hydraulische
kalk (NHL 2).

Chaux Pure Tradi 100
 

Pure natuurlijke hydraulische
kalk (NHL 5).

NHL 3.5
 

Pure natuurlijke hydraulische
kalk (NHL 3.5).

Décofond
 

Plamuurmortel op basis van
natuurlijke hydraulische kalk.

Décoliss
 

Kalkmortel in pastavorm
voor frescowerk.

Décorchaux
 

Witte luchtkalk in pastavorm
voor bepleisteringen.

Chausable
 

Onderpleister voor restauratie
van oude gebouwen.

Interchaubric
 

Binnenpleister op basis van
natuurlijke hydraulische kalk.

Coulinex L
 

Cementvrije injectiemortel
op basis van pure natuurlijke
hydraulische kalk (NHL 5).

Sanimur
 

Sanerende, waterafstotende
grondpleister voor vocht- en
zoutbelast metselwerk.

 

Natuursteenherstelmortel op
basis van kalk van St.-Astier.

Tradéco
 

Buitenpleister op basis van
natuurlijke hydraulische kalk
voor hennepmortels.

Batichanvre
 

Op basis van natuurlijke
hydraulische kalk, speciaal
geformuleerd om mortels en
beton aan te maken met
Isocanna (Hennep).

Isocanna
 

Hennepvezel voor
isolatiemortels. Excellente
warmte- en akoestische
eigenschappen.

Thermocromex
 

Decoratieve éénlagige
sierpleister op basis van
natuurlijke hydraulische kalk.
Waterwerend en gekleurd in
de massa.

Coulinex Mortier
 

Giet- en injectiemortel,
geformuleerd op basis van
natuurlijke kalk (NHL 5), voor
het opvullen van kleine tot
grote holtes in metselwerk.

Natuursteenherstel-
mortel

Assortiment kalk van Saint-Astier



PROJECTEN SAINT-ASTIER
Mont Saint-Michel (FR) Kasteel van Beersel (B) Masada (Israël)

Edinburgh Castle (UK) Sagrada Familia (ES) Château de Seneffe (B)

Abbaye de Floreffe (B) Fort Point (USA) Tower of Londen (UK)

Château d'Annevoie (FR) Pont Neuf (FR) Bisschoppelijk Seminarie (B)

Oostende (B) Opéra de Wallonie (B)
Château de 

Lavaux-Sainte Anne (FR)
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PROJECTEN REYNCHEMIE
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