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Fassapearl-H
TECHNISCHE F ICHE

       (blad 1 van 2)

TOEPASSING

Fassepearl-H is een vloeistof, kant- en klaar voor gebruik, 
voor het waterafstotend maken van verticale bouwelemen-
ten (metselwerk, pleisterwerk, beton, crepie) Fassapearl-H 
is een waterafstotend product op basis van silaan-siloxaan.

Eigenschappen van het product
- Vloeistof op waterbasis
- Geschikt als waterafstotende behandeling van muren en

gevels van alle bouwwerken
- Goede bescherming van gebouwen tegen vervuiling
- Bescherming tegen slechte weeromstandigheden,

atmosferische invloeden en vervuilende stoffen
- Vermindert vorstschade, beperkt waterdoordringing naar

binnen
- Verminderd salpetervorming door migratie van water
- Door verlaagde wateropname is er een betere thermische

isolatie
- Makkelijk onderhoud van de ondergrond, door het

zelfreinigende karakter van het product

Voordelen van het systeem
- Het materiaal blijft ademen
- Ondergrond blijft doorlaatbaar voor waterdamp
- Niet - filmvormend systeem, wijzigt uitzicht van onder-

grond praktisch niet
- Onzichtbare, zeer trage veroudering
- Duurzame langdurige behandeling
- Vertraagt de vorming van micro-organisme (mossen, groen

worden van de ondergrond,…)

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Ondergrond voorwaarden
Fassapearl-H kan aangebracht worden op een ondergrond 
die schoongemaakt, ontvet en ontstoft is, dit kan d.m.v. 
water of indien nodig door chemische/en of andere reini-
gingsmethoden. De ondergrond eventueel reinigen met hulp 
van een ontmossingsproduct. Restanten van reinigingsmid-
delen volledig verwijderen zodat deze geen nadelige invloed 
hebben op de werking van Fassapearl-H. Bij het reinigen van 
de ondergrond dient de initiële porositeit van het materiaal 
benaderd te worden. 
Eventueel slechte voegen, barsten en aansluitingen herstel-
len voor dat men het product aanbrengt.
In geval de gevel aangetast is door optrekkend of hygrosco-
pisch vocht dient dit op voorhand behandeld te worden. Er 
mag geen vochtaanvoer zijn, op welke manier dan ook, van 
achter de gevel die behandeld wordt met Fassapearl-H.

- Bouwdelen die niet in contact mogen komen met Fass-
apearl-H (glas, ramen, lakken, verf, metalen onderdelen,…) 
dienen afdoend beschermd te worden met folie of andere 
teneinde accidentele vlekken te voorkomen.

- Spatten op glas en/of anderen dienen direct met 
oplosmid-delen verwijderd te worden.

- Het product wordt met een rol, borstel of airless (onder 
lage druk “vloeien”) aangebracht en dit tot verzadiging, in 
twee lagen, nat in nat met een vloeistoffilm van ca. 40 cm.

 Impregnering 
Hydrofuge waterbasis 

      Hydrofoberen van minerale poreuze bouwmaterialen
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- Verbruik in functie van de absorptie capaciteit van de on-
dergrond.

- Het oppervlak dat behandeld is, is na ca. 2 uur slagregen-
vast.

- Het product kan aangebracht worden op droog voegwerk
zonder restvocht van >3 dagen ouderdom (alkalibestendig
tot ph13,5).

- Het product verwerken bij een temperatuur gelegen tussen
10°C en 25°C.

- De temperatuur van de ondergrond mag nooit lager zijn
dan 7°C.

- Mag niet worden aangebracht op niet-poreuze ondergron-
den.

- Aan te brengen op silicaathoudende ondergronden
(zand/cement/klei producten).

- Gereedschap reinigen met water.

Verbruik
Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond,
tussen 250 ml en 1000 ml per m2.

TECHNISCH KENMERKEN

Kleur wit (melkachtig)

Alkalibestendig tot ph 13,5

Dichtheid 985 g/l

Actieve bestanddelen ca. 10%

Vlampunt niet ontvlambaar

Viscositeit < 20 mPa.s

Gereedschap
Reinigen van materiaal, onmiddellijk na gebruik met water.

Verpakking en opslag
25 l, 210 l en 1000 l
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking 
gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.
Product verdeeld door Façabelle bvba.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar 
via info@facabelle.be.

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar 
gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, 
noch enige ander 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.
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