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Vochtwerend siloxaan voor impregnering van metselwerk en 

betonconstructies 

Vochtwerend oppervlakteproduct-  Hydrofuge op basis van oligomere 

siloxanen (10%) – Technische goedkeuring met certificaat BUtgb ATG 03/2012 

/ WTCB rapport N°HD/340/133-61 
 

 

 

 

Toepassing: 

Regendicht L100 wordt gebruikt om vochtinfiltratie in metselwerk en betonconstructies te verhinderen zonder de 

waterdampdoorlaatbaarheid in het gedrang te brengen. 

Regendicht L100 wordt toegepast op: baksteen, natuursteen, beton, cementbepleisteringen, poreuze ondergronden. 

Door de vermindering van vochtopname vervuilen de materialen minder snel en wordt de aantasting door zure 

regen eveneens beperkt. 

 

Technische gegevens: 

Regendicht L100 is een gemodificieerd oligomeer siloxaan, opgelost in alifatische solventen. De actieve stof bedraagt 

10% in massaconcentratie. 

Het product heeft een hoog indringingsvermogen, is alkali- en UV bestendig en mag op een licht vochtige 

ondergrond aangebracht worden. 

Regendicht L100 polymeriseert onder invloed van de vochtigheid in de ondergrond of de lucht tot een kleefvrij 

polysiloxaan. 

 

Eigenschappen: 

Gehalte actieve werkstof         : 10% oligomeer siloxanen 

        Type methyl-ethoxy 

Soortelijk gewicht                      : +/- 0.81 

Vlampunt:            : 39°C 

Werkzaamheid op baksteen  

Voor en na versneld verouderen  : 100% (product klasse A) 

Werkzaamheid op natuursteen 

Voor en na versneld verouderen : > 90% (product klasse A of B1 ngl. De soort        natuursteen) 

Daling van de waterdampdoorlaatbaarheid 

Na vochtwering : < 5% (productklasse A) 

Kleur                                              : kleurloos 

 

 

 

 

REGENDICHT  
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Gebruiksaanwijzing: 

De staat van de ondergrond bij de toepassing dient zuiver, gezond en voldoende droog te zijn. In geval van chemisch 

reinigen, dienen de respectievelijke gebruiksaanwijzigingen gerespecteerd te worden. Als het oppervlak te fel 

verweerd is, dient een steenversteviging uitgevoerd te worden. Slechte voegen, barsten, en/of holten in de steen 

dienen eerst hersteld te worden. Bij vers beton dient 28 dagen gewacht te worden vooraleer kan geïmpregneerd te 

worden. 

 

Werkmethode: 

Regendicht L100 kan door middel van airless pistool, een lagedrukpomp of een borstel worden aangebracht op een 

droge tot licht vochtige ondergrond. Het aanbrengen dient te gebeuren van onder naar boven in horizontaal heen en 

weergaande bewegingen tot een verzadigingsafvloei van ongeveer 20cm verkregen wordt. Er dienen 2 nat in nat 

behandelingen te worden uitgevoerd. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

De ideale temperatuur voor het aanbrengen van Regendicht L100 ligt tussen 5°C en 20°C. Vermijd impregnering op 

door zonnestralen verwarmde oppervlakken en bij temperaturen lager dan 0°C. Bescherm vensters, planten, niet te 

behandelen bouwmaterialen en weinig of niet poreuze bouwmaterialen  tijdens de behandeling. 

Bij de behandeling van gevels die plaatselijk weinig of niet poreuze materialen bevatten zoals arduin, geëmailleerde 

baksteen,… moeten deze delen bij contact onmiddellijk met een in  white spirit gedrenkte doek gereinigd worden. 

Dezelfde voorwaarden gelden voor raamwerk en beglazing. Regendicht L100 bevat ontvlambare solventen. 

Gelieve de geldende gezondheids- en verwijderingsregels te volgen. 

 

Verbruik: 

Afhankelijk van de poriënstructuur van de te behandelen materialen schommelen de te gebruiken hoeveelheden 

tussen 0.25 en 1L / m² 

 

Verpakking: 

Bussen van 25Lt , vaten van 210 Lt. Ibc 1000Lt 

 

Houdbaarheid: 

 

Minimum 12 maanden 

 

Nawoord: 

 

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 

omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden 

vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het 

betreffende doel te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden 

en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met 

het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande. 
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