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RC UNIVERS 
ONTKISTINGSMIDDEL 

 

Mortel- en betontoeslagstoffen 
 

 

VOORDELEN VAN RC UNIVERS 

✓ Vermindert luchtbellen 
✓ Snel strippen en reinigen 

✓ Verlengt de levensduur van bekisting 

✓ Voor alle soorten beton 
✓ Ideaal voor architectonisch beton 

 

Beschrijving 
 

RC UNIVERS is een gebruiksklaar ontkistingsmiddel op oliebasis dat zorgt voor een volledige lossing van beton of 

voegmiddel uit stalen of houten bekistingen. Het geeft geen vlekken, verlengt de levensduur van de bekisting en zorgt voor 

een esthetische betonafwerking van goede kwaliteit. 
 

Eigenschappen 
 

• Klaar voor gebruik; 

• Eenvoudig aan te brengen; 

• Snel strippen en reinigen van bekisting; 

• Verlengt de levensduur van bekisting; 

• Zorgt voor een blanke betonafwerking waardoor het ideaal is voor architectonisch beton; 

• Vermindert luchtbellen die op betonnen oppervlakken kunnen verschijnen; 

• Maakt geen vlekken; 

• Zuinig in verbruik; 

• Geschikt voor toepassing op bekistingen die worden gebruikt in uithardings- en vochtige processen; 

• Voor alle soorten beton. 

 

Ondergrond 
 

De oppervlakken van de bekisting moeten droog en schoon zijn om te voorkomen dat de oppervlakken van het beton vuil 

worden.  
 

Bij bekisting met ongeschaafd hout (zogenaamde ruwe delen) opletten dat de planken vooraleer ze voor de eerste keer als 

bekisting worden gebruikt, voldoende met RC UNIVERS ontkistingsolie zijn voorbehandeld. Indien niet, zuigt het gedroogde 

hout zodanig veel oplosmiddel op dat er voor de bekisting niet genoeg oplosmiddel meer overblijft op het oppervlak van 

het hout. Hierdoor kan het gebeuren dat beton en bekisting vast op elkaar plakken.  
 

Zorg ervoor dat een gelijkmatige, dunne film van RC UNIVERS wordt aangebracht om een goede gladde oppervlakte als 

eindresultaat te verkrijgen. RC UNIVERS kan worden toegepast op houten bekistingen (gelakt en ongelakt), stalen 

bekistingen en harde kunststof bekistingen.  

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC UNIVERS is direct verwerkbaar en mag niet met water worden verdund. Het losmiddel wordt met een spuitapparaat, een 

kwast of een lap dun, maar dekkend aangebracht. Het aanbrengen kan ook plaatsvinden door onder te dompelen. Bij niet-

poreuze bekistingen licht vernevelen, poreuze bekistingen (vurenhout of niet-gecoate betonplex) royaal bespuiten.  
 

Let op: bij onzorgvuldig aanbrengen ontstaan verschillen in absorptie door het bekistingsoppervlak. Dit heeft kleurverschillen 

in het betonoppervlak tot gevolg. Ook wanneer de cementhuid plaatselijk aan de bekisting hecht, ontstaan bij het ontkisten 

kleurverschillen.  
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Verbruik 
 

Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en het zuigvermogen van de bekisting. 

• Houten bekisting: 13 - 21 m2/liter 

• Metalen of kunststof bekisting: 27 - 42 m2/liter 
 

Deze cijfers zijn theoretisch en laten geen extra materiaal toe vanwege de porositeit van het oppervlak, het profiel van het 

oppervlak, variaties in niveau of verspilling enz. 

 

Technische karakteristieken 
 

Volumieke massa bij 15°C (water = 1):  0,823 kg/l 

Fysische toestand:  Vloeibaar 

Kleur:  Helder, lichtgeel 

Geur:  Karakteristiek 

Verbruik:  20 – 50 m²/liter 

Vlampunt:  >70°C 

Stol-/vriespunt:  < -15°C 

Oplosbaarheid (water):  0 g/l 

Viscositeit, kinematisch (40°C):  3,9 mm²/s 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

Er moet worden voorkomen dat er plassen met overtollige hoeveelheden ontstaan of tekorten van het losmiddel optreden 

vanwege te sterke zuiging van het hout (nieuwe ruwe delen bekisting voorbehandelen). Bij structuurbekistingen moeten de 

hoeveelheden RC UNIVERS dusdanig worden genomen dat het losmiddel niet op één plaats bij elkaar komt. Bij gestraalde 

structuurbekistingen adviseren wij de zuiging van de bekisting te reduceren door een geschikte verzegeling.  

 

Reiniging gereedschap 
 

Reinig alle gereedschappen en applicatieapparatuur onmiddellijk na gebruik met een reinigingsoplosmiddel, oplosmiddel of 

petroleumether. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

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

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

• 1 jaar na productie in de originele gesloten verpakking. 
 

Verpakking 
 

25 liter bus (art.nr. 101028) of 1000 liter (art.nr. 101030). 
  

Foto’s 
 

   
LP 02-12-2020 

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 verschi llen 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.  

 


