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RC 300 W 
SOLVENTVRIJE INJECTIE-HYDROFUGE VOOR BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT 
WTCB rapport N°622X646-07 

 

Opstijgend vocht 
 

 

VOORDELEN VAN RC 300 W 

✓ Vrij van solventen 
✓ Sterke migratie 

✓ Hoog doordringingsvermogen 

✓ Stopt binnen 48 uren alle opstijgend vocht 

✓ In iedere situatie garantie van optimale doeltreffendheid 
 

Beschrijving 
 

RC 300 W is een micro-emulsie van silanen en siloxanen voor het injecteren van muren tegen opstijgend vocht. Eenmaal 

geïnjecteerd in het metselwerk vormen de actieve stoffen een hydrofoberend polysiloxaan in de poriën. Deze vormen een 

definitieve waterdichte ondoordringbare zone die de capillaire opzuiging en stijging van vocht op een zeer efficiënte en 

definitieve wijze stopt.  

 

RC 300 W  heeft geen koolstofdioxide nodig om te polymeriseren waardoor ze uitstekend is voor dikkere muren.  

Aanwezig vocht in de muren werkt enkel als bijkomende katalysator. 
 

Eigenschappen 
 

RC 300 W is een massief vochtwerend product dat een doeltreffende, definitieve barrière vormt tegen opstijgend vocht: 
 

• Bevat geen solventen,  

• Het mengsel van harsen garandeert een sterke migratie in de ondergrond en een hoog doordringingsvermogen; 

• Geeft geen storende solventgeuren tijden het uitdrogen; 

• Stopt binnen 48u al het capillair opstijgend vocht; 

• Garandeert optimale doeltreffendheid, ongeacht de aard, de dikte of het vochtgehalte van het metselwerk; 

• Geclassificeerd als niet-toxisch en niet-ontvlambaar. 
 

Ondergrond 
 

Oud pleisterwerk verontreinigd met zouten afkappen. Om de evolutie van het opdrogen te kunnen volgen is het aangeraden, 

vóór de injectie, het watergehalte te bepalen met behulp van een carbidetest.  
 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC 300 W is gebruiksklaar. Injectie gebeurt volgens de door het WTCB voorgeschreven methode (TV 252 uit 2014). 
 

Voorbereiding:  
 

• De injecties gebeuren in één of twee horizontale lijn(en), zo dicht mogelijk bij de vloerlijn (± 10cm), maar boven de 

vloerpas of aarde buiten; 

• Diameter van de boorgaten: 12 tot 14 mm of volgens de diameter van de injectienaald; 

• Afstand tussen de boorgaten: ± 8 cm tot 12 cm; 

• Diepte boorgaten: ± 3/4 van de dikte van de muur; 

• Injectiedruk: 1,5 tot 3 bar; 

• Gaten loodrecht op de muur of in een schuine hoek (+ 30°) naar beneden boren; 

• Injectie kan zowel aan binnen- of buitenzijde van de muur gebeuren; 

• Dikke muren worden langs beide zijden geïnjecteerd. 
 

Opstopping van de boorgaten kan onmiddellijk of na enkele maanden gebeuren (waterdichte mortel). 
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Verbruik 
 

• 1,5 liter/10 cm muurdikte/lopende meter (bv: muur 30 cm dik: 4,5 liter/meter); 

• Injectiedruk: 1,5 tot 3 bar. 

 

Technische karakteristieken 
 

Actieve stoffen: Emulsie van silanen/siloxanen 

Alkalibestendigheid: Zeer goed 

Actieve stof: 12 % 

Aspect:   Melkachtige witte vloeistof 

Volumieke massa (25°C):     Ca. 1,0 g/cm³ 

Vlampunt: Niet van toepassing 

Viscositeit: 40 – 55 sec (ISO cup/3mm/23°C) 

Brookfield-viscositeit: 4 cPs 

Wijziging van de oppervlaktespanning: 15 tot 20 mN/m 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• De uitdroogtijd van de muur kan 6 tot 12 maanden (of meer) bedragen, afhankelijk van de aard van de muur, de dikte, 

het vochtgehalte en de interne en externe klimaatomstandigheden. De injectie verhoogt tijdelijk het vochtgehalte van 

de muren. 

• Incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met water.  

• Voor muren die zwaar belast zijn met zouten is het gebruik van zoutomvormer RC SULFASTOP ZB of RC NITRABLOCK 

meer dan aanbevolen. 

  

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Het product moet worden beschermd tegen de vorst en temperaturen van <30°C.  

• 6 maanden na fabricatie in originele, gesloten verpakking.  

 

Verpakking 
 

25 liter bus (art.nr. 20808). 

 

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.  

 


