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RC M060+  
OLIE- EN WATERAFSTOTENDE IMPREGNATIE / SEALER VOOR POREUZE OPPERVLAKKEN  

 

Betonnabehandeling, betonverharding, curing 
 

 

VOORDELEN VAN RC M060+ 

✓ Vormt geen film en geen glans 

✓ De ondergrond kan nog altijd ademen 

✓ Beschermt tegen olie, diesel, water en voedselvlekken 

✓ Beschermt tegen strooi- en dooizouten 
✓ Biedt langdurende bescherming en levensduur van het beton 

 

Beschrijving 
 

RC M060+ is op basis van geconcentreerde fluorpolymeren en silanen die wanneer aangebracht een transparante hydrofobe 

(waterafstotende) en oleofobe (olieafstotende) impregnatie vormen zonder de waterdampdoorlaatbaarheid te beïnvloeden. 

Door zijn kleine moleculaire structuur bereikt men een maximale impregnatiediepte tot 10 mm. 
 

RC M060+ is geen coating, maar een impregnatie die alle microscopische gaatjes vult zonder het uitzicht van de behandelde 

ondergrond te veranderen. RC M060+ vormt een effectief chloridescherm dat bescherming biedt tegen erosie en corrosie 

van het oppervlak en het betonstaal die veroorzaakt werden door water en watergedragen zouten. 
 

RC M060+ voldoet aan norm EN 1504-2 en doordringt tot 10 mm of dieper (EN 1504-2 klasse II). 

 

Eigenschappen 
 

• Eenvoudig aan te brengen, spoelen is niet nodig; 

• Penetreert het beton, vormt geen film, geen glans en blijft dampopen; 

• Vermindert uitbloeiingen en oppervlaktezweten; 

• Uiterst geschikt voor gepolierde betonvloeren; 

• Bescherming tegen olie, diesel, water en voedselvlekken; 

• Bescherming tegen strooi- en dooizouten; 

• Laag verbruik; 

• Biedt langdurende bescherming en levensduur van het beton; 

• Vermindert onderhoud; 

• Verandert het uitzicht van het beton niet. 

 

Ondergrond 
 

De ondergrond dient gezond, droog, open van textuur, schoon, vorstvrij, vrij van cementhuid, water, olie, vet, coatings, 

curing compound, loszittende deeltjes en andere verontreinigingen te zijn. Bij twijfel eerst een proefvlak uitvoeren.  
 

Het beton moet minimum 28 dagen oud zijn. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC M060+ is een kant en klaar product en mag niet verdund of gemixt worden. Schud de verzegelde bussen altijd grondig 

vóór opening en gebruik. Breng met een drukspuit genoeg product aan op de  oppervlakte zodat deze gedurende een         

2-tal minuten kan indringen in de ondergrond. Verspreid met een mopper zodat men  een egale dekking bekomt. Vermijd 

plassen en verwijder nadien zorgvuldig het overtollige product met een absorberende doek.  
 

Droogtijd  

Gedurende de eerste 4 uren de oppervlakte niet belopen of over rijden. De oliebestendige eigenschappen bekomt men na 

24 uren. De waterafstotende eigenschappen na 72 uren (+20°C). Deze tijden zijn benaderende waarden die worden 

beïnvloed door wisselende ondergrond- en omgevingsomstandigheden, met name temperatuur en relatieve vochtigheid.  
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Verbruik 
 

• Het verbruik is afhankelijk van de porositeit en de textuur van de ondergrond. Test altijd eerst 1 m² op een 

onopvallende plek en laat 24 uren drogen. 

• Gevlinderd beton: 15-30 m²/liter.  

• Een tweede impregnatie kan nodig zijn in functie van de porositeit van de ondergrond. 

 

Technische karakteristieken 
 

Basis: Fluorpolymeren en silanen 

Kleur: Kleurloos 

Dichtheid: Ca. 0,98 g/cm3 (20°C) (DIN 51757) 

pH: Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit (kinematisch): 1,4 mm2/s (20°C, QSAR) 

Indringdiepte: Tot 10 mm 

Vlampunt: 63°C (DIN EN ISO 2719) (Pensky-Martens, Closed Cup) 

Actieve stofgehalte: 93% 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging / Onderhoud 
 

Verwijder zo snel mogelijk gemorste vloeistoffen om eventuele schade te vermijden. Alhoewel het product zoveel mogelijk 

de ondergrond zal beschermen, kunnen zure concentraties en zure voedingsmiddelen toch etssporen achterlaten.  

Gebruik geen zure reinigingsmiddelen.  
 

De vloer dient op regelmatige basis met het gepaste detergent RC CONCRETE CLEAN+ gereinigd te worden met behulp 

van boenmachines, schrobmachines, schrobzuigmachines enz. RC CONCRETE CLEAN+ bevat lithiumsilicaat zodat bij elke 

reinigingsbeurt de oppervlaktedichtheid verbetert, alsook de glans wordt behouden. 

  

Reiniging gereedschap 
 

Onmiddellijk na gebruik reinigen met white spirit of een gelijkwaardig reinigingsmiddel. Verwijder vervuiling en morsen zo 

vlug mogelijk.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Bewaar op een koele, 

droge plaats uit de buurt van potentiële ontstekingsbronnen. 

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 101041), 10 liter (art.nr. 101037) en 25 liter (art.nr. 101042). 

 

Foto’s 
 

   
1. Aanbrengen                         2. Inwrijven                            3. Overtollig materiaal verwijderen 

LP 27-11-2020 
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 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.  
 


