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HYRDOFUGE CB 290 
VOCHTWERENDE OPPERVLAKTE PRODUCT – HYDROFUGE OP BASIS VAN SILANEN MET 

MAXIMALE ALKALIBESTENDIGHEID 
 
 

TOEPASSINGEN 

HYDROFUGE CB 290 wordt gebruikt als bescherming en vochtwering voor verscheidene verticale en 
hellende bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, dakpannen, asbest-cement, cementbezetwerk, 
bepleistering, enz.  
Het product mag niet worden toegepast op niet-poreuze ondergronden zoals blauw hardsteen, 
marmer, geglazuurde baksteen, … CB290 is eveneens niet geschikt om aangebracht te worden op 
met organische verven beklede oppervlakken.  

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

CB 290 is een gemodificeerd silaan van het type triethoxyoctyl, opgelost in alifatische solventen. Het 
product heeft een hoog indringingsvermogen, een hoge alkalibestendigheid (tot pH 14), UV-
bestendigheid en mag op een lichtvochtige ondergrond aangebracht worden. CB 290 polymeriseert, 
onder invloed van de vochtigheid in de ondergrond of de lucht, tot een kleefvrij polymeer. 

 
TECHNISCHE KENMERKEN 

Gehalte actieve stof   : 10% silanen 
Kleur      : Kleurloos 
Geur      : White)spirit 
Levensduur     : Bij verzadiging minstens 10 jaar 
Verbruik     : ca ½ tot 1 liter / m² 
       Afhankelijk van de zijgkracht van de ondergrond 

 
EIGENSCHAPPEN 

Voorbereiding 
Bescherming tegen alle weersinvloeden en verontreinigende elementen. Het materiaal behoudt zijn 
oorspronkelijk uitzicht. Verhindert de vorming van algen en mossen en het vroegtijdig vervuilen van 
gevels. De verminderde wateropname verhoogt de isolerende eigenschappen van de behandelde 
materialen. Laat de materialen ademen en geeft ze eenb vorstwerend karakter. Verhindert 
opmerkelijk de vorming van zoutuitbloeing te wijten aan watertransport. Beperkt de waterinfiltratie. 

 
GEBRUIKSAANWIJZIGINGEN 

Voorzorgsmaatregelen 
Bijzondere voorzorgen moeten genomen worden bij de behandeling van gevels die plaatselijk weinig 
poreuze of niet-poreuze materialen bevatten, zoals bv arduin, marmer, geëmaillerde baksteen, … Om 
na het aanbrengen strepen en vlekken te verwijderen zullen deze oppervlakken, vooraleer ze te laten 
drogen, onmiddellijk met een in white-spirit gedrenkte doek gereinigd worden.  
Dezelfde voorzorgen gelden voor het raamwerk en de beglazing die voor de behandeling beter op 
een verzorgde en afdoende wijze beschermd worden met een daartoe geschikte kleeffolie. Bij twijfel 
wordt een voorafgaande uitvoeringsproef aangeraden. Zo kan men eventuele gebreken opsporen en 
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zich vergewissen van de optische veranderingen die een behandeling in dit geval kan veroorzaken. Bij 
aanwezigheid van uitbloeiingszouten wordt de behandeling afgeraden. 
 
Werkmethode 
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 20cm 
verkregen wordt.  
De verwerking gebeurt met de borstel of lagedrukstraal in minimum twee lagen. De ideale 
verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en de 30°C. Gereedschap, glas, hout, direct na gebruik 
met water reinigen.  

 

VERPAKKING 

Bussen van 25 kg 

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL 

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie 
wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de 
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten 
onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook 
om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard 
ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde 
waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. 


