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RC SILOXCOAT FOND 
WATERGEDRAGEN GRONDEERMIDDEL VOOR BUITEN EN BINNEN 

 

Dak-, gevel-, vloer en metaalverf 
 

 

VOORDELEN VAN RC SILOXCOAT FOND 

✓ Goed indringend vermogen 

✓ Hechtingsverbeterend 

✓ Zuigkrachtregulerend 

✓ Voor binnen en buiten 
 

Beschrijving 
 

Watergedragen, siloxaanversterkte grondering op acrylaatbasis.  
 

• Voor binnen- en buitentoepassingen.  

• Als grondering op minerale ondergronden en verweerde oude (verf)lagen.  

• Als grondlaag voor RC SILOXCOAT.  

 

Eigenschappen 
 

• Goed indringend vermogen; 

• Hechtingsverbeterend; 

• Zuigkrachtregulerend; 

• Watergedragen. 

 

Ondergrond 
 

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn.  
 

Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen vooraf behandelen met RC KILGREEN (werkwijze: zie technische 

fiche), gevolgd door een grondige reiniging. De ondergrond volledig laten opdrogen.  

 

Verbruik 
 

8 – 10 m²/liter. 

 

Technische karakteristieken 
 

Densiteit (bij 20°): 1,0 g/cm³ 

Bindmiddel: Acrylaat/siloxaan 

Geur: Typisch 

Kleur: Zie etiket  

Uitzicht: Transparant (in de bus melkwit indien niet ingekleurd). 

Viscositeit (bij 20°): 100 s 4 mm (DIN 53211°) 

Solventen: Geen 

  

Droogtijd 
 

Overschilderbaar na 24 uren. 

 

Opmerking 
 

Omgevingstemperatuur tussen +5°C en +25°C en bij een luchtvochtigheid niet hoger dan 85%. 
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Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

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

• Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 80901). 

 

LP 14-01-2021 
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.  

 


