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Dit proefverslog bevat 9 blodzijden en 4 bijlagen. Dit proefverslog mog slechts in zijn geheelverveelvoudigd worden. Elk
blod is afgestempeld met de laborotoriumstempel (in het rood) en geparofeerd door het ofdelingshoofd. De resultoten
en woarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters. Met deze lootste opmerking dient rekening gehouden
te worden wonneer voorliggende resultaten vergeleken worden met deze von vroeger uitgevoerde proefreeksen.

Geen monster
Monster(s) onderworpen oon destructieve proef
Monster(s) 30 kalenderdogen no het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, beholve bij
a n de rs I u ide n de sch rifte lij ke aa nvroog

Technische medewerking Verantwoordelijke
van de proeven

Het afdelingshoofd
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t. cHEMrscHE TDENTTFTCAT|E VAN HET PRODUCT (GEGEVENS VAN DE FABRTKANTI

Het product " Fuge-hydro " is een waterwerend oppervlakteproduct, van het type silaan-siloxaan
Het ontvangen monster is een watergedragen vloeistof (emulsie), concentratie 10 %
Het product werd geleverd als kant-en-klaar product.

2. AANBRENGEN VAN HET PRODUCT OP DE PROEFMATERIALEN

Vóór het aanbrengen van het vochtwerend product werden de proefstukken in een omgeving van
23" C en 50 % relatieve vochtigheid voorgeconditioneerd
Om parasitaire invloeden te voorkomen die veroorzaakt worden door het aanbrengen met de
kwast, werden de proefstukken in het laboratorium vochtwerend gemaakt door het oppervlak in
contact te brengen met de oplossing. De contacttijd werd bepaald op 5 seconden en stemt overeen
met de gemiddelde hoeveelheden die in de praktijk worden aangebracht bij een behandeling door
"ogenblikkelijke verzadiging" op gevels.

3. PROEFPARAMETERS EN MEETMETHODEN

Kunstmatige verouderingsproef volgens SAE J 2527 (februari 200a1; UV-straling via Xenon bron,
bestraling 0,55 t 0,01Wm2 aan 340 nm.
Totaal van 448 cycli, zoals hieronder weergegeven:

o 40 min. blootstelling aan UV-straling (70 t2" C zwart lichaam)
o 20 min. blootstelling aan UV-straling + waterverstuiving
o 60 min. blootstelling aan UV-straling (70 !2" C zwart lichaam)
o 60 min. waterverstuiving.

Meting van de waterabsorptie met de pijp (bijlage A). De resultaten worden uitgedrukt in A(rs-s),
m.a.w. het verschil in waterabsorptie (in ml) tussen de metingen verricht na 15 en 5 min.
Meting van de invloed op de droogsnelheid, volgens NBN EN L6322 (december 2013) -
Conservering van cultureel Erfgoed - Beproevingsmethoden - bepaling van droogeigenschappen,
op kunstmatige kalkzandsteen (Silka, Xella).

4. DOELTREFFENDHEID, DUURZAAMHEID EN INVLOED OP HET UITZICHT VAN DE
ONDERGROND

De hierna volgende bladzijden vermelden voor de vier proefmaterialen :

- de karakteristieken van de ondergrond : volumemassa, porositeit,
- de uitvoeringsparameters : vochtigheid van het materiaal, hoeveelheid aangebracht product,
- de invloed op het uitzicht van de ondergrond, visueel en metingen volgens CIE-1976 en NBN EN

15886 (september 2010) - Conservering van cultureel erfgoed - beproevingsmethoden -
kleurmeting van oppervlakken. Toestel chromameter met Xenonboog - PXA, index C, "wide area
illumination/O" viewing ongle" , metingen volgens L*, â*, b* systeem (bflage B) ;- waterabsorptie van het materiaaloppervlak vóór en na behandeling (bijlage A)

- evolutie van de waterabsorptie aan het oppervlak na 448 verouderingscycli (duurzaamheid).

Voor de laatste twee punten dient te worden vermeld dat de nulabsorptie overeenstemt met 100 %
doeltreffendheid.
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RESUTTATEN BEKOMEN OP WITTE KATKSTEEN

DE 622 X 861 N bis
LAbo REN
Blz.3/t3

MASSANGIS

Volumemassa2240 kg/m3
Totale kwikporositeit 10,01vo| %
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2 : !28 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden A(rs-s) : voor en na behandeling en tijdens het
ku nstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fuge-hydro"

Â s-ls (ml) MASSANGIS
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56 cycles 224 cycles 448 cycles
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Volumemassa 2250 kg/m3
Totale kwikporositeit 10,29 vol %
Hoeveelheid van het productaangebracht per m2 :3329

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Alrs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
ku nstmat¡ge verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fuge-hydro"

EUVILLE

Â s-ls (ml) EUVILLE
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56 cycles 224 cycles 448 cycles
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KUNSTMATIGE KALKZANDSTEEN, TYPE SILKA (XELLA)

Volumemassa 1870 kg/m3
Tota le kwikporeusheid 27 vol o/o

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 407 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Â1rs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fuge-hydro"

A s-ls (ml| KALKZANDSTEEN
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56 cycles 224 cycles 448 cycles
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RESUTTATEN BEKOMEN OP BAKSTEEN

DE 622 X 861 N bis
LAbo REN
Blz.6h3

BAKSTEEN

Volumemassa 1680 kg/m3
Totale kwikporeusheid 27,75 vol o/o

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 443 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Alrs-s¡ : voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fuge-hydro"

Â s-ls (mll BAKSTEEN
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INVLOED VAN HET VOCHTWEREND MAKEN OP DE DROGING VAN PROEFSTUKKEN

Het aanbrengen van een vochtwerend product dient b'rj voorkeur zo weinig mogelijk de droging van
de gevel te bemoeilijken.
De invloed van de beschermlaag op de drogingscapaciteit van een ondergrond, wordt gemeten
volgens NBN EN L6322 (december 2013)- Conservering van cultureel Erfgoed -
Beproevingsmethoden - bepaling van droogeigenschappen .

Substraat: kunstmatige kalkzandsteen, van het type Silka, Xella. Dit substraat wordt gekozen gezien
de sterke verwantschap met de microstructuur van een metsel- of voegmortel. Teneinde een
optimale droging van metselwerk te bekomen, dient de droging doorheen zowel natuursteen,
baksteen en mortel efficiënt te gebeuren. Daarom is de invloed van een waterwerend product op
het drooggedrag van de mortel van groot belang.
De proef wordt uitgevoerd op 3 kubussen van 50x50x50mm3 van het geselecteerde materiaal. De
kubussen worden ondergedompeld in gedemineraliseerd water, tot constante massa: het verschil
tussen twee opeenvolgende wegingen, interval 24 uur, mag niet meer bedragen dan 0,1 % van de
massa van het proefstuk. Vervolgens worden vijf vlakken van elke kubus op een reversibele wijze
water- en dampdicht verzegeld, en worden de kubussen, met het vrije oppervlak bovenaan, in een
klimaatkamer bij 50'RV en 23'C geplaatst. Door regelmatige wegingen bepaalt men de
drogingscurve van de onbehandelde kubussen.
De verzegeling wordt verw'rjderd. Na volledige droging tot constante massa worden de kubussen
behandeld met het waterwerende product, volgens de methode beschreven in punt 2 (cfr. supra).
De kubussen worden vervolgens 7 dagen bewaard in labo-omstandigheden, met het behandelde
vlak bovenaan. Vervolgens worden de kubussen opnieuw ondergedompeld in water, tot constante
massa. Daarna worden de niet-behandelde oppervlakken water- en dampdicht verzegeld, en wordt
de drogingsproef opnieuw uitgevoerd, volgens de hierboven beschreven methode.
De drogingscurve wordt bekomen door de massa water, die uit het proefstuk is verdampt, in
grafiek uit te zetten in functie van de tijd.

Resultaten

ln de hiernavolgende grafieken worden de drogingscurves van elke individuele kubus weergegeven. De
blauwe curve geeft de droginscurve voor het onbehandelde proefstuk. De rode curve is de drogingscurve
voor hetzelfde proefstuk, na behandeling. Volgend resultaat wordt berekend:

De helling van het eerste deel van de drogingscurve (het lineaire stuk vanaf tijd = 0) geeft de
droogsnelheid van het proefstuk tíjdens de eerste drogingsfase. ln deze fase gebeurt het meeste
vochtverlies.
De vergelijking van de helling van het lineaire deel van de curves, voor het behandelde en het
onbehandelde proefstuk, geeft de vermindering van de droogsnelheid weer. De vermindering van
de helling wordt uitgedrukt in %. Hoe lager dit percentage, hoe minder invloed de waterwerende
behandeling op de droging heeft.
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Vermindering van de droogsnelheid tijdens de eerste droogfase : <3O%
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OVERZICHTSTABEL VAN DE PROEFRESUTTATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT
"Fuge-hydro"

Zie bijlage B

Zie bijlage C

Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.

**

¡1. * ¡1.

ONDERGROND MASSANG¡S EUVITLE KATKZANDSTEEN BAKSTEEN
Volumemassa (kg/m3) 2240 2250 1870 1680
Aangebrachte hoeveelheid (e/m2) L28 332 407 443

INVTOED OP HET U¡TZICHT
Kleur (AE) * 12,57 (klasse B) 2 (klasse A) 0,88 (klasse A) 3,02 (klasse A)

Glans (A%l ** 0,1 {klasse Al 0 (klasse A) 0 (klasse A) 0 (klasse A)

VOOR BEHANDETING
Waterabsorptie van het
onbehandelde materiaal (ml)

1,00 2,75 4,76 65,91

NA BEHANDETING
Waterabsorptie van het
behandelde materiaal (ml)

0,05 0,75 0,10 4,30

lnitiële efficiëntie (%) 95 (klasse A) 73 (klasse D) 98 (klasse Al 93 (klasse B)

NA BEHANDELING +
VEROUDERING
Waterabsorptie van het
behandelde en verouderde
materiaal(ml)

0,15 1,50 0,00 L,64

Eff iciëntie na veroude rinr l%l 85 (klasse Bl 45 (klasse D) 100 (klasse A) 98 (klasse A)

VERMINDERING VAN DE
DROG¡NG (%}

Eerste droogfase : <3Oo/o (klasse A)

c.ç.r.e.
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BIJLAGE A : Waterabsorptiemeting onder lage druk met Karstenpiip

O[t\l/m?]=Yml

G = woterdruk op
het oppervbk
r = ouereenkom-
stige windsnelheid
loodrecht op het
opperulok

,5cm?

Deze methode is beschreven in de internationale voorschriften van het RILEM 25 PEM en NBN EN 16302
(april 2013) - Conservering van cultureel erfgoed - Beproevingsmethoden - Meting van de waterabsorpt¡e
onder lage druk . Zz bestaat erin de hoeveelheid water te meten, die afhankelijk van de tijd via het
behandelde oppervlak in de ondergrond kan dringen. De waterdruk op het oppervlak wordt bepaald door
de hoogte (98 mm) van het watern¡veau in de gebruikte pijp en komt overeen met een windkracht b'tj een
windsnelheid van ongeveer 40 m/s (= L40 km/h), loodrecht op het meetoppervlak.

Per product en per materiaal worden twee metingen verricht op ieder proefstuk van 150 x 50 x 20 mm3
De geabsorbeerde hoeveelheden worden na 5, 10 en L5 minuten gemeten en de resultaten worden
uitgedrukt in milliliter tussen de vijfde en de vijftiende minuut van de proef {rs-s¡.
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BIJIAGE B: Kleurmetins

COLOR SYSTEMS
Minolta CR-300 series Chroma Meters allow measurements of absolute color to be <Jisplaye<j irr arry of five color systenu: Yxy,

[a^b', [C^Ho. Hunter Lab, or tristimulus values XYZ. Measurernents of color difference can be displayed in any of four systems:
¡(Yxy), ¿(L'a^b')/^Eâu, 

^(UC^H')/AE'au, 
ând Hunter A(Lal¡)/AE. Two of these color systems âre shown below

Yxy Color System (ClE 1931)
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The Yxy color syslem was delined by
the CIE (Commlss¡on lnternalronale de
l'Eclarage) ¡n 1931. and lorms lhe þase for
other CIE color systems. ln thrs system,
Y is lhe lighlness lactor expressed as a
percontage based on a p€rfect refleclance
of 1000/o: x and y are lhe clìromat¡city
coordinates in the CIE x, y chrornalroty
diagram (shown at lelt). and are defined by
lhe follo\rÍng equalons:
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X, Y. Z: Tnslimulus values based on
color-matchrng furctions of
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(shown at righo
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L'a'b' Color Syslem (ClE 197õ)

wb@þngth (oñ,

The L'a'b' color system rs one ol lhe ún¡form color spaces
recommended by CIE tn 1976 as a way of more closely
represenlrng percoved color and cdor difference. ln thls syslem.
f is the lrghtness factor; a' and b' are tlìe chromahcrly coord¡nates.
Tìerr defrnrng equalions are as follor¡¡s:

L'= 116( +)r'3-16
a'=soo(f )'"-(+)'ßl
b'=2oot( +¡'n-1 Z ¡'n¡

where
Xo. Yo Zo: Trislrmulus values of tllumlnant:

lor Slandarcl llhrmrnant C (and 2" observer)
Yo =100, xo = 98072. aìd Zo =118.225,
lor Standard lllumrnant D6ó (and 2o observeo
Yo=100. Xo=9504$. ¿¡fl lq=1Q8892.

Above formulas apdy only \,vfìen X/Xo, Yffo, arß ZlZo arc grealer
then 0.008856.

AE's is lhe strarghl.hne distance belween two colors rn the lja'b'
system. lt ¡s def¡ned as follows;
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Auteranglng
laclllty

Dlcplry
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BIJIAGE C: Glansmetins

20" ISO; 20' TAPPI; 45" ASTM; 45" BS;
45'BSe: 60' ISO; 75'TAPPI; 75'JIS; 85" ISO¡
20"-60"-75"; 20"-60'-85": 20"-60':
Rellectometer 45'l0'.
Gloss measurements 0.1 to 1000 gloss units.
Same instrumenl used for paint, plastics.
substrate metal, plat¡ng, metall¡sed plastics.
24 Ch 2line "SuÞer Twisl" Dot Matrix oives
high contrast ratiô and wide viewing anlle.
With the read button depressed continuous
readings can be taken to assess the variation
on lhe surface.
ln conformity with lSO. DlN, BS, ASTM and all
national standards. plus settable aulo
calibration.
Certilicated and traceable to BAM. lnter-
mediate calibration standards ava¡lable to
check l¡near¡ty down to 5 and up to 950 gtoss
un¡ts.
All funclions are push button operations.
No zero drift.
Tungsten halogen filtered to illuminant C with
inÍra-red compensation.
Multiple angle instfuments read the same
surtace from identical d¡rection.
Negl¡gìble calibration drift using exclusive
opto/electrical compensat¡on alrangement
(pat. app).
Long life lamps eas¡ly replaced rn minutes.
Spare lamp supplied.
Mâx, Min, Average, Number of Readings,
Standard Dev¡atioh.
Memory to 999 readings ¡n each angle.
Data in memory downloads d¡rectly via
RS232 port lo pr¡nter or computei (no
interogate programme needed). Dala
retarned in memory after download until
delibefately feset.
False readings can be deleted in turn and
the statislics are aulomatically corected.
A.very simple entry mod¡fies operation to that
ol a srmple non-stattslical glossmeter.
Re-enable enlry restores statistical functions.
Mains recharger unit also serves as a mains
adaptor if batteries discharged.

DE622X861Nbis
LAbO REN
Blz. t2/73

SiT:qTISTICAL
t\tovo-G¡Loss

The new Statistical Novogloss instruments
complete the world's first fully comprehensive
range of glossmeters, providing precise
definition of gloss on virtually every measurable
surface in accordance with national and ¡nter-
nat¡onal standards,
The most important of the many attract¡ve
features of this series are, reliability, ease of use,
reproducibility and traceabitity of calibration.
Supplied complete with cased high gloss,
traceable, calibration slandard and zerc
reference. Mains adâptor/battery charger,
cleaning kil, spare lamp, all in robust carrying
case.

ORDER
CODE

NG20S (T)

NG20S (r)

NG45S (A)

NG45S (B)

NG45S (BE)

NG6OS

NG60SC

NG75S ff)
NGT5S (J)

NG85S

NGR45 S

NG60.20S

NG20-60.85S

NG20.60.75S

APPLICATIOIIS T STANDANDS

20' High Glosg Paints
Wax€d Papoß

Anodbed Alumin¡um
M¡rrorliko Alum¡nium
Psinl, Plâslics, Magnstlc Tåp€

Univorsal Stândard Paint, Plastics
Melals. Anodlsod Alum¡ôium up
to 1000 gloss un¡ls)

Peper ånd Card
Paper and Cârd (Japanoso)

Matl, Low Gloss Palntg, Plsstlcs

Mrlns ând battery
opcratlon
2 y..r gurrentoc

S¿99 hm
t

Wot¡hr Kg

Omgß¡ons

Single t Ooubro
Anole lntlaumñtt

3 ADglg lnst,uosnts

ln3t unonls

I 50x r r0x 50

l80x 1 r0x 50

Caso

30Ox r@x 340

300x r00x340

Pacto<,

18{rx I 70x 370

480x I 70x 370

G@Wohht
Pacfod-

3.5

3.8

Accuracy....................0.5 gloss units
Repeatability.........0.5 gloss units*

The lwo display modes on Statistical Novo-Gloss

d tso
TAPPI

BS
BS(o)
ASfM

rso
8S
orN

lAPPI
Jrs

8s. rso

AiIGLE coNFoRits To
SPECIFICATION

N
æ
45
45

45
60
60
75

75

85
45t0

60-20
20-60-85
20-60-75

TAPPI

rso
ASTM

BS

BS Method (e)

rso
ComparatorASTM
TAPPI

J.r.s.
rso
Reflgctometer

rso
rso
rso

Wh€n ord€rlng please quote NOVO-GLOSS
followed by the order code.

rwh€n used in accordance w¡th international stsndard ISO 2gl3 SPEC I HEN
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BUIAGE D: Klasse-indelins

I 2 VOORGE' Daar in het kader van
STETDE PRES' de procedure besloten

TATIEKTASSEN werd geen beperkende
selectie onder de wa-

terwerende middelen te maken bij het begin van de
proeven, dient het al of niet conform-zijn met de
definitie van waterwerend middel bepaald te wor-
den aan de hand van de resultaten van de hierboven
besproken proeven. De hierna volgende prestatie-
klassen zijn bedoeld als criteria om de overeen-
stemming te beoo¡delen tussen de gemeten presta-
ties en de prestaties die algemeen aanvaard en ge-
wenst worden voor een kwalitatieve waterwerende
oppervlaktebehandeling.

Het is duidelijk dat de vermelde waarden indicatief
zijn: ze mogen weggelaten worden, wanneer zij
niet van toepassing zijn in een welbepaald geval, of
kunnen meer of minder strikt toegepast worden
afhankelijk van bijzondere toepassingen.

Over het algemeen worden de prestatieklassen per

type ondergrond meegedeeld; dit betekent bijvoor-
beeld dat een product voor een type nattlursteell
aan een bepaalde prestatieklasse voldoet, voor
mortel en beton aan een andere en aan een derde
voor baksteen.

I2.I KLASSEN VAN INMËLE DOEL-
TREFFENDHEID EN DUURZMM-
HEID

Bij de bepaling van de klassen van initiële doeltref-
tþndheid en duurzaamheid maakt men een onder-
scheid tussen de volgende meetmethoden :

Ö meting van de waterabsorptie onder lage druk :

de initiële doeltreffendheid en de duu¡zaamheid,
berekend als het verschil tussen de bekomen
absorptiewaarden op niet-behandeld en behan-
deld, respectievelijk verouderd materiaal' vol-
doen aan een van de hieronder gegeven klassen

KIASSE EEREKENDE DOEITREITENDHEID

A doeltreff. > 95 %

B 85%<doeltreÍÍ.<95o/o
c 75%<doeltreff.<85%
D doeltreff. <75"/o

O meting van de capillaire waterabsorptie : de
absorptiesnelheid (hellingscoëfficiënt van de
absorptiecurve) na behandeling (initiële doel-
treffendheid) of na veroudering (duurzaamheid),
vergeleken met de absorptiesnelheid vóór be-
handeling, behoort tot een van volgende klas-
sen.

KIASSE REIATIEVE ABSORPTIE

A obs.<5%
B1 obs. < 5 % {eersle ó0 minuten)

5 % < obs. < l5 % (nodienl
g2 5%<obs. <15oÁ
c 'I 5%<obs. <25oÁ
D dbs. > 25 oÁ

12.2 CRITERIA VOOR DE NEVEN.
VERSCHIJNSELEN

De criteria kunnen bepaald worden door :

O kleurmeting : het verschil [ÂF*r=(ÂT *:4[¿*:
+ Ab*2)t¿l tussen de gemiddelden van vier kler¡r-
metingen op dezelfde plaats, vóór en na behan-
cleling, behoort tot een van volgende klassen

KI,ASSE BEREKEND VERSCHIT

A Æt^u. ó eenheden

B Æ'"r t ó eenheden

<| glansmeting: het gemiddelde van de verschil-
len tussen de twee metingen, uitgevoerd op de-
zelfde proefstukken en op dezrlfde plaats vóór
en na behandeting, behoort tot een van volgende
klassen

KIASSE BEREKEND VERSCHII

A verschil < 3 eenheden

B verschil > 3 eenheden

I meting van de waterdampdoorlaatbaarheid : de
vermindering van de waterdampdoorlaatbaar-
heid op de standaard-ondergrond na behande-
ling behoort tot een van volgende klassen

KLASSE VERMINDERING VAN DE DIFFUSIE

A vermindering < l0 %

B 10 "Á < vermindering < 20 o/"

c 20 o/" < vermindering < 40 %

D vermindering > 40 %

lrrl 
r 224 - iuni 2oo2


