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Toepassing

Reaxyl® CE - Esthetic is een watergedragen kleurhersteller voor bakstenen.  Uitbloeiingen van 
calciumhydroxide, die ontstaan zijn door  afzettingen door (regen) water, kunnen permanent in 
originele kleur weg gecamoufleerd worden. Calciumhydroxide, ook wel ‘vrije kalk’ genaamd, 
komt niet als zodanig voor in het cement, maar wordt tijdens de reactie met water gevormd.  
Vrije kalk is oplosbaar in water en kan door de poriën van mortel worden verplaatst naar het 
oppervlak.  Als het water verdampt, blijft vrije kalk op het oppervlak achter en zet zich daarop 
af in de vorm van witte uitslag (zie handboek op www.humida.be).
 
Met Reaxyl® CE-Estethic behandelde bakstenen moet je altijd na behandelen met Reaxyl® 
CE-27 W over het volledige gevelvlak. Verkleurde bakstenen en de voegmortel krijgen hun 
oorspronkelijke kleur terug met een op maat geproduceerde Reaxyl® CE-Esthetic.  Als de 
voeg een andere kleur heeft of de baksteen heeft twee kleuren dan moet er telkens een 
Reaxyl® CE-Esthetic op maat geproduceerd worden.

Breng een (stuk) originele, niet vervuilde steen of voeg en een foto van de vervuilde gevel 
binnen.  Wij produceren dan een adequaat product om de vervuiling onzichtbaar te maken.
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Gebruiksaanwijzing

Reaxyl® CE-Esthetic wordt op een gevel in een uniforme kleur op een droge ondergrond 
aangebracht met de sproeifles.  Voor gevels met een voeg in een andere kleur dan de 
baksteen kunnen de bakstenen of de voeg individueel met een penseel ingestreken worden. 

Ramen, deuren en andere niet te behandelen oppervlakken afplakken of dadelijk na de 
behandeling afwassen met water.

Grote vlekken calciumhydroxide aan het oppervlak kunnen vooraf (gedeeltelijk) manueel 
gereinigd worden met een zachte borstel, goed naspoelen met water en na droogtijd deze 
werkwijze herhalen.

Verbruik

Reaxyl® CE - Esthetic is bijzonder effectief.  Normaal is één behandeling voldoende.  Het 
verbruik is sterk afhankelijk van de vervuiling en de porositeit van de ondergrond 0,1 – 0,3 
liter/m². Gereedschap spoelen / wassen met water.

REAXYL® CE - Esthetic
Materiaal basis: gepigmenteerde 
kunstharsdispersie
Stabiliteit : UV-bestendig  
Oplosmiddel: water 
Dichtheid: 1,1 gr/cm³.  
Vlampunt: niet van toepassing.  
Kleur: op kleur geproduceerd.  
Regenbelastbaarheid: na 2 uur.
Verwerkingstemperatuur:+ 5 tot + 35 °C.  
Stockage: 1 jaar koel en droog.

REAXYL® CE-27 W
Materiaal basis: oligomere siloxanen van het type 
methyl-ethoxi-ethyl, katalyseadditieven en brugvor-
mende prepolymeren.
Vrij van oplosmiddelen, reukloos, niet-toxisch en 
niet-ontvlambaar 
Dichtheid: 1,05 gr/cm³.  
Viscositeit: 1000-3000 cPs.  
pH: 10
Kleur: witachtige vloeistof, droogt transparant op.  
Regenbelastbaarheid: na 2 uur.
Verwerkingstemperatuur:+ 5 tot + 35 °C.  
Werkingsduur: 97 % werking na 10 jaar.  
Indringdiepte: 30-90 mm volgens ondergrond.
Stockage: 1 jaar koel en droog.

Technische gegevens



Cruysberghs
bvba Chemical

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be

©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel.: +32 11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

Oplossingen
voor al uw bouwproblemen

versie 1.1.0 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.

®

www.cruysberghs.be
www.cruysberghs.be

