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RC SILICA PAINT 
GEVELVERF OP BASIS VAN SILICATEN 

 

Dak-, gevel, vloer- en metaalverf 
 

 

VOORDELEN VAN RC SILICA PAINT 

✓ Sterk waterdampdoorlatend 

✓ Geringe vuilaanhechting 

✓ Verminderde aangroei van micro-organismen 

✓ Goeie regendichtheid 

✓ Bijzonder geschikt voor monumentenzorg 
 

Beschrijving 
 

RC SILICA PAINT is een matte gevelverf op basis van silicaat waaraan het bindmiddel kaliwaterglas met organische 

stabilisatoren is toegevoegd. De dunne filmlagen op basis van silicaat vormen sterke scheikundige verbindingen met de 

minerale ondergrond en scheppen zo hoge weerstandslagen.  
 

Beantwoordt aan DIN-norm 18863-2.4.6. 

 

Toepassingsgebied 
 

RC SILICA PAINT is bijzonder geschikt voor gevels van gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Het is toepasbaar op 

minerale verkiezelende ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters. Tevens geschikt als 

eindlaag op buitengevelisolatiesystemen. 
 

Toepassing op beton wordt afgeraden omdat RC SILICA PAINT niet carbonatatieremmend is.  

 

Eigenschappen 
 

• Universeel inzetbaar; 

• Hoog rendement; 

• Sterk waterdampdoorlatend; 

• Mineraal uiterlijk; 

• Geringe vuilaanhechting; 

• Verminderde aangroei van micro-organismen; 

• UV-bestendig; 

• Goede regendichtheid. 

 

Ondergrond 
 

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Indien aan het te behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden 

aanwezig zijn, die aanleiding kunnen geven tot waterinsijpeling, moeten deze eerst met geschikte middelen worden 

verholpen. Stof en andere onzuiverheden kunnen worden verwijderd met een hogedrukspuit.  
 

Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen vooraf behandelen met RC KILGREEN (zie technische fiche), gevolgd 

door een grondige reiniging. Wachten tot volledige droging, alvorens het verfsysteem aan te brengen.  
 

RC SILICA PAINT kan niet toegepast worden op oude organische verflagen. Ondergronden behandeld met organische 

verven of crepi’s volledig afbijten met RC DECAP 1 of schuren.  
 

Eventuele zoutuitslag van metselwerk eerst behandelen met  RC SULFASTOP ZB of RC NITRABLOCK (zie technische fiches). 

Ondergronden die sterk verkrijten of poreus zijn voorbehandelen met 2 lagen RC SILICA FOND nat in nat (verbruik 0,15 tot 

0,4 l/m²). Indien nodig na 24 uren droging herhalen.  
 

Bij goede ondergronden kan men eventueel de eerste laag RC SILICA PAINT verdunnen om een uitharding van de 

grondlagen te verwezenlijken (tot 20% RC SILICA FOND).  
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Gebruiksaanwijzing 
 

RC SILICA PAINT kan in 2 lagen aangebracht worden met borstel, rol of pistool (ook airless). Eventueel met RC SILICA FOND 

op geschikte verwerkingsdikte brengen. Nooit met water verdunnen. Voor gebruik goed omroeren.  
 

Verbruik 
 

Theoretisch rendement: 3 tot 4 m²/liter/laag. Het praktisch rendement kan in mate beïnvloed worden door de ruwheid en 

porositeit van de ondergrond.  
 

Technische karakteristieken 
 

Type grondstoffen: Potassiumsilicaat (< 5%)  

Kleur:    Wit + kleuren volgens Reynchemie kleursysteem  

Glans: Mat 

Dichtheid: 1,40 +/- 0,05   

Gehalte aan droge stoffen: 54% (in gewicht); 34 % (in volume) 

Ademend vermogen: sd = X 0,01 (ISO 7783-2)  

Diffusieweerstand: W = >0,1 kg/(m².h½) (EN 1062-3)  

Overschilderbaar:   24 uren bij 20°C/65% r.v. 

Regenvast: 6 uren bij 20°C/65% r.v. 
 

Opmerking: RC SILICA PAINT is conform DIN 18363 en FDT 30-808 §311, dit wil zeggen dat RC SILICA PAINT maximum 5%  

organische toeslagstoffen bevat. Het is dus een echte silicaatverf (in tegenstelling tot veel acrylverven met een kleine 

toevoeging van silicaat). 
 

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
 

Opmerkingen 
 

• Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.  

• Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat 

doorwerken.  

• RC SILICA PAINT is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.  

• Geen vreemde producten aan toevoegen. 
 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats. 
  

Verpakking 
 

Ovaalvormige pot van 12,5 liter (art.nr. 80601). 
 

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 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 verantwoordelij kheid 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.  
 


