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Beschrijving
Reaxyl® CE-45 R is een kleurloos product in waterige fase voor een mineralisatie en het 
waterdicht maken van daken. Reaxyl® CE-45 R is op basis van een formule met siloxaan dat 
chemisch geënt is op een acrylnetstructuur.
Reaxyl® CE-45 R is klaar voor gebruik en bestemd voor de bescherming van daken met 
pannen van beton, terracotta, leien, enz.
Reaxyl® CE-45 R vertraagt sterk de terugkeer van mosgroei en verlengt de levensduur van 
het dak.

Toepassing
Reaxyl® CE-45 R heeft een curatieve en duurzame preventieve werking.
De nano-emulsie zorgt voor een uitstekende penetratie in de ondergrond, met een sterk 
permanent mineraliserende werking.
Reaxyl® CE-45 R verhoogt de weerstand van de oppervlakken tegen slijtage en afschuring.
Reaxyl® CE-45 R verhoogt de cohesie van de pannen en blokkeert het afschilferen.
Reaxyl® CE-45 R beschermt het dak tegen vervuiling en tegen atmosferische invloeden.
Reaxyl® CE-45 R vermindert de vorstschade.
Reaxyl® CE-45 R vermindert de waterabsorptie in de pannen en vertraagt de aangroei van 
mossen, microalgen en korstmossen.
Reaxyl® CE-45 R vergemakkelijkt het onderhoud van de ondergrond, dankzij het zelfreinigend 
karakter van het waterafstotend product.

Eigenschappen
Reaxyl® CE-45 R is een niet filmvormend systeem en voorkomt het gevaar van afschilfering 
door vorstschade.
Reaxyl® CE-45 R is een impregnerend systeem en dringt sterk door in de ondergrond.
Reaxyl® CE-45 R heeft een toegevoegde verharder en verhoogt hiermee de weerstand en de 
sterkte van de ondergrond.
Reaxyl® CE-45 R heeft een toegevoegd waterafstotend product, bevat geen vulstoffen, heeft 
geen externe weekmakers, is niet ontvlambaar, is niet toxisch en laat de ondergrond ademen 
(dampopen).

Aanbrengen
Reaxyl® CE-45 R aanbrengen op een licht vochtige ondergrond, een pas gereinigd dak of 
na een regenbui. Onvoldoende doordringing van het product in de ondergrond vermindert 
de doeltreffendheid van de behandeling. Een periodiek onderhoud met Reaxyl® Natri 1216 
zoals bij nieuwe daken, is aanbevolen, zelfs na het aanbrengen van Reaxyl® CE-45 R. Dit 
onderhoud is sterk afhankelijk van de omgeving zoals bomen, bossen, enz. 
Reaxyl® CE-45 R niet gebruiken op niet poreuze ondergronden zoals gelakte dakpannen, 
natuurleien, ramen, deuren, enz. Het afschermen van dakgoten en ramen is aanbevolen.
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REAXYL® CE-45 R
Uitzicht:     melkachtige witte vloeistof
Materiaal basis:    acryl copolymeer  
Verdunning:    water 
Dichtheid:    1 gr/cm³ (± 0,02 bij 20 °C)  
Viscositeit:    150 mPa.s bij 20 °C
Vlampunt:    niet van toepassing
Actieve bestanddelen:  8%
Droogtijd:    < 1 uur
Verwerkingstemperatuur:  + 12 tot + 30 °C.  
Wijziging van de oppervlaktespanning:  15 – 20mN/m
Verbruik:     0,1 – 0,2 L/m²
Reiniging na droging:  Reaxyl® ZX-cleaner
Verpakking:   5 en 20 liter
Stockage:    1 jaar koel en droog

Ondergrond:
Indien het dak bedekt is met mos, korstmossen of microalgen kan je dit best vooraf reinigen met Reaxyl® 
Natri 1216, 24 uur voor de behandeling met Reaxyl® CE-45 R.
Breng Reaxyl® CE-45 R aan met een Reaxyl blokborstel of productrol. Reaxyl® CE-45 R kan ook met 
de IK Multi 12 BS rugspuit 12 aangebracht worden (zie onze webshop). Reaxyl® CE-45 R aanbrengen 
op een zuivere, droge of licht vochtige ondergrond aanbrengen. Het aantal lagen (nat-in-nat) en de 
hoeveelheden moeten zo bepaald worden dat er geen film achterblijft na het opdrogen. Reaxyl® CE-45 
R niet versproeien bij veel wind. Het rendement is 0,1 – 0,2 L/m² afhankelijk van de porositeit van de 
ondergrond. De ondergrond mag maximaal 5 % vocht bevatten, de relatieve luchtvochtigheid is best 
onder de 75 – 80 %.
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