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RC 111 
SOLVENTGEDRAGEN WATERHELDERE CURING COMPOUND VOOR INDUSTRIËLE 

BETONVLOEREN 
 

Betonnabehandeling, verharding, curing 
 

 

VOORDELEN VAN RC 111 

✓ Vermindert waterverlies bij verse afgewerkte beton 
✓ Sluit vroegtijdige uitdroging uit 

✓ Kan ook gebruikt worden op gekleurde vloeren 

 

Beschrijving 
 

RC 111 is een nabehandelingsmiddel voor industrievloeren tegen atmosferische invloeden. RC 111 vermindert het waterverlies 

bij vers afgewerkt beton, waardoor de vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de hydraulische verharding uitgesloten 

wordt. 
 

RC 111 is een vloeistof die een dampremmende film vormt. De droogtijd bedraagt ongeveer 1 uur naargelang de 

omgevingstemperatuur.  
 

Kan ook gebruikt worden op gekleurde vloeren. 

 

Ondergrond 
 

Vers beton. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC 111 homogeen aanbrengen, onmiddellijk na het verdampen van het "bleeding water". 

 

Verbruik 
 

100 à 150 gr/m². 

 

Technische karakteristieken 
 

Uitzicht:  Waterhelder 

Kwaliteit:  Product van hoge kwaliteit, onoplosbaar in water 

Verdunning:  White spirit 

Densiteit:  0,824 g/cm² 

Brandpunt:  55°C, licht ontvlambaar 

Efficiëntie (volgens NBN B15-219):  150 gr/m², na 72 uren: 85% 

  

Veiligheid 
 

Verlucht gesloten ruimtes. Draag masker in slecht geventileerde ruimtes. Niet roken tijdens gebruik. In geval van huidcontact 

reinigen met een oplosmiddel en afwassen met water en zeep. Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerking 
 

Indien er later op het beton een andere bekleding komt, moet de laag de RC 111 eerst mechanisch of chemisch met  

RC BETOSTRIP verwijderd worden.  
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Reiniging gereedschap 
 

Met white spirit direct na gebruik.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende 

verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 

• 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

25 liter (art.nr. 100301), 200 liter (art.nr. 100305) of 1000 liter (art.nr. 100300). 

 

Foto’s 
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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.  

 


