Productprofiel
Toepassing

Samenstelling
Eigenschappen

RENOXIL K29 beschermt gevels tegen regen en vochtigheid en hun
gevolgen zoals uitbloeiingen, uitlogen, vervuiling, schimmels, mos,
vorstschade en verminderde isolatie. RENOXIL K29 vormt tegelijkertijd
een dampdoorlaatbare impregnatie. Het product is geschikt voor elke
goed absorberende en minerale ondergrond, bijv. metselwerk, beton,
cement, estrik, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen, gasbeton en
vezelcement
Silaan/siloxaan-mengsel in een aromaatvrij en reukloos organisch
oplosmiddel
RENOXIL K29 reageert met de luchtvochtigheid of met het nog
aanwezige vocht in de ondergrond. Door de reactie ontstaat een stabiel
onoplosbaar eindproduct dat zich als een siliconenharsnetwerk afzet op
de poriënwand. De ondergrond verkrijgt hierdoor een permanent
waterafstotend effect met behoud van de waterdampdoorlaatbaarheid.
Deze eigenschappen beletten dat regenwater van buiten naar binnen
dringt en waarborgen tegelijkertijd dat vochtigheid naar buiten kan
verdampen.
Door het optimale werkstofgehalte dringt het materiaal diep in de
ondergrond en waarborgt een duurzame bescherming. RENOXIL K29 is
UV-, weer-, alkali-, vorst- en dooizoutbestendig.
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Toepassingsgegevens
Bescherming
Aanbrengmethode

Vereist aantal lagen
Schoonmaakmiddel
Eigenschappen van
de ondergrond

Procestemperatuur
Gereedschap
Reiniging van
gereedschap
Belangrijke opmerkingen

veiligheidsbril, handschoenen, masker
RENOXIL K29 wordt in gebruiksklare verpakking geleverd.
Overvloedig borstelen, rollen of spuiten (lagedrukpistool).
Zorgen voor een vloeistofgordijn dat over het oppervlak vloeit
zodat dit volledig wordt verzadigd. De behandeling onderaan
beginnen in een strook van 40 cm in een heen- en
weergaande beweging.
In de meeste gevallen zijn 2 arbeidsgangen aanbevolen, versin-vers werken. Verbruik ca. 250 - 1000 g/m² afhankelijk van
indringdiepte en ondergrond.
white spirit
De ondergrond moet mineraal, goed absorberend en schoon
zijn; niet geschikt voor gipshoudende ondergrond. Holtes,
scheuren en gebrekkige voegen vooraf herstellen. De
ondergrond mag droog of licht vochtig zijn en moet
oplosmiddelbestendig zijn.
De ondergrond eerst reinigen met water onder hoge druk,
door zandstralen of chemische behandeling.
Aanpalende oppervlakken beschermen en bij contact
onmiddellijk reinigen.
van + 10 °C tot + 30 °C
rol, borstel of spuitpistool
onmiddellijk na gebruik met white spirit, uitgehard mechanisch
Gedurende verwerking en droging mag het product niet
worden blootgesteld aan direct zonlicht of regen (tot 3 u ná de
behandeling).
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Biologisch / chemisch / fysische gegevens
Vaste stof gehalte
Uitzicht
Dichtheid
Vorst- en dooizoutbestendigheid
Alkaliweerstand
Vlampunt
Afpareleffect
Veiligheid

9%
kleurloos
ca. 0.80 kg/l
ja
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pH 14
63 °C
ná 4 à 5 u zichtbaar
Ontvlambaar.
Schadelijk voor waterorganismen; kan in wateren op termijn
schadelijke gevolgen hebben.
Verpakking goed gesloten op een goed geventileerde plaats
bewaren. Damp, aerosol niet inademen. Contact met de huid
vermijden. Vrijkomen in het milieu vermijden. Voor gebruik
veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Koop / bestelling / informatie
Contactpersoon
Artikelnummer
Opslag van afvalstoffen
Opslag

RENOFORT nv
502302501 (25-l-bus)
uitgedroogd via bouwafval
Koel, droog en vorstvrij opslaan. In originele, ongeopende
verpakking 12 maanden houdbaar.

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen
op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen
rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de
verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder
waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de
omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan
de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen
verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en
verbruik een proefvlak worden aangemaakt.
Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten.
Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig.
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.
RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be
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