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RC 900 
HYDROFUGE OP BASIS VAN SILANEN VOOR POREUZE ONDERGRONDEN 

K.I.K. testrapport ref. 2L13 13/93/5118 
 

Waterwerende oppervlaktebehandeling 
 

 

VOORDELEN VAN RC 900 

✓ Voorkomt zoutuitbloeiingen en vorstschade 

✓ Wijzigt het aspect van de ondergrond niet 
✓ Perfect dampdoorlatend 

✓ Tast geen glas en blauwsteen aan 

✓ Geeft uitstekende resultaten op weinig poreuze ondergronden 
 

Beschrijving 
 

RC 900 is een kleurloze hydrofuge, klaar voor gebruik, voor het waterafstotend maken van diverse weinig poreuze verticale 

bouwelementen (van beton, metselwerk, pleister, natuursteen of gereconstitueerde steen …) . RC 900 is op basis van silanen 

met een laag moleculair gewicht. 
 

RC 900 is UV- en alkalibestendig zonder het uiterlijk van het oppervlak te veranderen en met behoud van de 

dampdoorlatendheid. Tast glas en blauwe hardsteen niet aan. 
 

 

Toepassingsgebied 
 

RC 900 is geschikt voor het waterdicht maken van minerale ondergronden, in het bijzonder laag poreuze ondergronden: 
 

• Beton (verkeersbruggen en alle constructies van marien beton, betonnen gevels, uitgewassen beton); 

• Klinkers, metselwerk; 

• Keramische tegels; 

 

Ondergrond 
 

Bij het aanbrengen van RC 900 dient de ondergrond schoon, gezond en voldoende droog te zijn (zie ons hoofdstuk over 

schoonmaakmiddelen). Herstel slechte voegen, scheuren of holtes in de steen. Verpulverde materialen eerst behandelen met 

RC STEENVERSTEVIGER om de minerale structuur weer op te bouwen. Wacht minimaal 2 weken na behandeling met                

RC STEENVERSTEVIGER voordat u RC 900 aanbrengt. 
 

Niet-absorberende ondergronden zoals glas, hout, kunststof en metaal kunnen niet met RC 900 worden behandeld. In het 

ergste geval kan het product dat niet door de ondergrond wordt opgenomen met luchtvochtigheid reageren en een vettige, 

glanzende siliconenharsfilm vormen. Ondergronden zoals de reeds genoemde dienen daarom voor de toepassing te worden 

afgedekt. Als ze toch vervuild zijn, kan de resulterende film gemakkelijk worden verwijderd als deze onmiddellijk wordt 

gereinigd met conventionele reinigingsmiddelen of in moeilijke gevallen met alcohol (zeep). 
 

Glas, hout en metaal worden niet aangetast door RC 900. Evenmin worden de meeste kunststoffen in de bouw gebruikt. 

Voer bij twijfel een voorafgaande test uit. Planten in de buurt van het te behandelen substraat dienen tegen aanraking met 

RC 900 te worden beschermd. 
 

Beton moet minimaal 28 dagen uitharden. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

De behandeling gebeurt bij voorkeur door het bevloeien van de ondergrond onder lage druk, zodat geen verneveling of 

verstuiving van het product plaatsvindt. De behandeling gebeurt van onder naar boven met horizontale heen- en 

weergaande bewegingen, zodat een afvloeien van ongeveer 20 cm verkregen wordt. Er dienen twee behandelingen nat in 

nat te worden uitgevoerd. Het gebruik van een rugsproeier wordt aangeraden of een hiervoor ontworpen elektrische pomp 

die ervoor zorgt dat het product met constante druk over het oppervlak vloeit. 
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Verbruik 
 

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond: van 0,2 tot 1,5 liter/m².  

 

Technische karakteristieken 
 

Basis:  Alkyltrialkoxysilaan 

Oplosmiddel: Koolwaterstof WS 

Kleur product: Kleurloos 

Actieve stof: 10% 

Kleur aangebracht: Waterwit 

Reuk:  Solventreuk 

Weerstand tegen alkaliën:  Zeer goed 

Densiteit: 0,80 g/cm³ ± 0,02 

Vlampunt: 38° minimum (ASTM D93) 

Levensduur: Meer dan 10 jaar waterafstotend 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerking 
 

• Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5°C en op oppervlakken warmer dan 25°C.  

• Tast geen glas aan en maakt geen vlekken op blauwsteen. 

• Ramen, vensters en andere moeten altijd beschermd worden; incidentele vlekken moeten onmiddellijk verwijderd 

worden met behulp van white spirit en detergent. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Reinigen met white spirit. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Op een koele, goed geventileerde plaats. 

• 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

25 liter (art.nr. 20300) en 200 liter (art.nr. 20301). 

 

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.  

 


