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Dit proefverslag bevat 9 bladzijden en 4 bijlagen. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheelverveelvoudigd worden. Elk

blad is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geporafeerd door het afdelingshoofd. De resultaten
en waornemingen 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
M onste r(s) on derworpe n aon destructieve proef
Monster(s) 30 kolenderdogen na het opsturen van het verslog uit onze laboratorio verwijderd, behalve bij
a n de rsl ui de nde sch rifte I ij ke aa nv ra og

Technische medewerking Verantwoordelijke
van de proeven
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1. CHEMTSCHE ¡DENT|F|CAT|E VAN HET PRODUCT (GEGEVENS VAN DE FABRIKANTI

Het product " Fassapearl H " 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 vocht¡gheid 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 2OOal; 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 + 2" 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 püp (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 INVTOED 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-L976 en NBN EN

L5886 (september 2010) - Conservering van cultureel erfgoed - beproevingsmethoden -
kleurmeting van oppervlakken. Toestel chromameter met Xenonboog - PXA, index C, "wide area

illumination/0" 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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RESULTATEN BEKOMEN OP WITTE KATKSTEEN

MASSANGIS

Volumemassa224O kg/m3
Totale kwikporositeit 10,01vo| %

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2 : L28 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden A1rs.s¡ : voor en na behandeling en tijdens het

ku nstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearl H"

A s-ls (ml) MASSANGIS
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Volumemassa 2250 kg/m3
Tota le kwikporosit eit LO,29 v ol %
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2 : 332 g

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

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "Fassapearl H"

EUVILLE

a s-1s (mll EUVILLE
3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
56 cycles 224cycles 448 cycles
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Volumemassa 1870 kg/m3
Tota le kwikpore ush eid 27 v ol o/o

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 407 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden A(rs-s) r voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "FassapearlH"

KUNSTMATTGE KALKZANDSTEEN, WPE STLKA (XELLA)

Â s-ls (mll KALKZANDSTEEN
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RESUTTATEN BEKOMEN OP BAKSTEEN

BAKSTEEN

Volumemassa 1680 kg/m3
Tota le kwikporeush eid 27,7 5 vol %
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2:443 g

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

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling "FassapearlH"

A s-ls (ml) BAKSTEEN
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INVLOED VAN HET VOCHTWEREND MAKEN OP DE DROGING VAN PROEFSTUKKEN

Het aanbrengen van een vochtwerend product dient bij 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 t6322 (december 2013)- Conservering van cultureel Erfgoed -
Beproevingsmethoden - bepaling van droogeigenschappen .

Substraat: kunstmatige kalkzandsteen, van het type Silka, Xella. Dit substraat wordt gekozen gezíen

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 verwijderd. 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 tijdens 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 : <3Oo/o
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OVERZICHTSTABEL VAN DE PROEFRESUTTATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT

"Fassapearl H"

i. Zie bijlage B

** Zie bijlage C

¡1. ¡1. ¡1. Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.

ONDERGROND MASSANGIS EUVITLE KATKZANDSTEEN BAKSTEEN

Volumemassa (ke/m3) 2240 2250 1870 1680

Aangebrachte hoeveelheid (g/m2) L28 332 407 443

INVLOED OP HET UITZICHT

Kleur (ÂE) * 12,57 (klasse B) 2 (klasse A) 0,88 (klasse A) 3,02 (klasse A)

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

VOOR BEHANDETING

Waterabsorptie van het
onbehandelde materiaal (ml)

1,00 2,75 4,L6 65,91

NA BEHANDETING

Waterabsorptie van het
behandelde materiaal (ml)

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

Initiële 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

Efficiëntie na ve roudering (o/ol 85 (klasse Bl 45 (klasse Dl 100 (klasse A) 98 (klasse Al

VERMINDERING VAN DE DROGING

øl
Eerste droogfase : <3Olo (klasse A)
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BIJLAGE A : Waterabsorptiemeting onder lage druk met Karstenpiip

ml Q[Nl/m?]=
v?[n/sl
-17-

Q = woterdruk op
het oppervbk
v = overeenkom-
slige windsnelheid
loodrecht op het
opperrlok

E

:
{{
E
E

@o

,5cm2

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 waterabsorptie
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 waterniveau in de gebruikte pijp en komt overeen met een windkracht bij 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 15 minuten gemeten en de resultaten worden
uitgedrukt in milliliter tussen de vijfde en de vijftiende minuut van de proef Atrs.sl.
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BIJIAGE B: Kleurmetins

COLOR SYSTEMS
Minolta CR.300 series Chrøna Meters allow measurements of absolute color to be ciisplaye<J irr arry ol five color systenìs: Yxy.

L'a'b', UC^Ho. Hunter Lab, or tr¡shmulus values XYZ. Measurements of color differerce can be clisplayed in any of lour systerns:
Å(Yxy), A(Ua'b')/^Eâu, a(UC'H')/ÂE'ou. and Hunter ¡(Lab)/¿E. Two of these color systems are shown below

Yxy Color System (ClE 1931)
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Color-Mâlchlng Functlons ol
CIE 2" Standard Obsrver

The Yxy color syslem was defined by
lhe CIE (Commiss¡on lnternationale de
I'Eclarrage) rn 1931. and forms the base for
other CIE color syslems. ln this system.
Y ¡s the lightness lactor o(pressed as a
percenlage based on a perfect reflectance
of 1000/o: x and y are the chromalc¡ly
coordinâles in the CIE x. y chrôÍìal¡cily
d|agrâm (shown at lefl). and are del¡ned bV
the lollowng equalþns:

x= X v= Y

X+Y+Z X+Y+Z

:l
I

1;'t:it'I i'

where
X, Y Z: fr¡st¡mulus \¡alues based on

color-matchrng lunctions ol
CIE æ Standard Observer
(sho¡rn al righ0
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[a'b' Color System (ClE 1976)

WMþôgh lnnl

The L'a'b' color system ts one ol tlìe untform color spaces

recommended by CIE rn 1976 as a !€y ol more closely
represenlrng percerved color and cdor d¡llerence. ln lhis $/stem,
L' is lhe lrghlness lactor: a' and b' are lhe chrornatlcrly coordinates.
Tlìeu defnng equations are as lollo'ls:

¡=1161 f¡,,.-ro
a^=soot(-å-)',3-r{l"t

b'=2oof(+)'I3l!-r''l

where
Xo. Yo. Zo: liistlmulus vahles ol illum¡nant:

lor Slandarcl lllumrnant C (and 20 observer)
yo =100. Xo = 98072. ¿11¿ 7ç =t18.225.
for Standard lllumrnant D6ô (ancl 2o observer)
Yo=100. xo=95.045, and zo=108892.

Above formulas apply only when X/Xo, Yffq atß ZlZo arc gtealet
than 0008856.

ÂE'ob is the slrarght-l¡ne dFtance belween two colors rn lhe L?'b'
system. lt is def¡ned as follows:

Húo añgb H
¡' núGr@

Sluo

p

Oprlcsllhr eblo rq øùcd.lùar obto td
@nitori¡rg

ro¡@9

Bhcx

3

^ 
Ìrr9ol color

0 S9ocitun's dt
A brærcdqilsffi

lohhê$ as w@nl

.AE'* = f (¿L')z +(¡a' P +(Àb')2lt¡2
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lnrl?umanl rsngs

AutùTanglng
lrclll{y

Dlrplry

Conllnuou¡ rosdlng

Full cellbrlllon
l¡cllltlc¡

Ctllbr¡tlon tltlcs

Operatlon
Aulomrllc ¿aro
Sou¡cc

Colncltbntel vettlcel
planc ol ñcaaurumcnt
Aulo compcneallon
tor lamp rgplng

L¡mp rcphccrDant
ln hous.
Stsllltlc!

llcmory

F.ls. ontry dcl.tê

Dloblc lrclllty

BIJLAGE 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":
Reflectometer 45'l0o.
Gloss measurements 0. t to 1000 gloss units.
Same instrument used for painl plastics.
substrate melal, plating, metall¡sed plastics.
24 Ch 2 line "Super Twist" Dot Matrix gives
high contrasl rat¡o and wide viewing anþle.
With the read button depressed continuous
readings can be taken to assess the variat¡on
on the surface.
ln conformity with lSO. DlN, BS, ASTM and all
national standards, plus settable auto
calibration.
Certificated and traceable to BAM. lnter-
mediate cal¡þration standards ava¡lâble to
check linearity down to 5 and up to 950 gtoss
un¡ts.

All lunctions are push builon operations.
No zero drift.
Tungslen halogen f¡ltered to illuminant C with
inlra-red compensation.
Multiple angle instruments read the same
surface from identical direction.
Negligible calibration dr¡lt using exclusive
opto/electfical compensation âffangement
(pat. app).
Long lile lamps easily replaced in minutes.
Spare lamp supplied.
Max, Min, Average, Number of Readings,
Standard Deviatioi.
Memory to 999 readings in each angte.
Data in memory downloads direcilv via
RS232 Þort to'printer or computeí 1no
interrogate programme needed). Data
reta¡ned tn memory after download until
deliberately reset.

False readings can be deleted in turn and
the statlst¡cs are automatically corrected.
A very simple entry modifies operation to that
of a simple non-statistical glossmeter.
Re-enable entry restores stàlisticat lunctions.
Marns recharger unit also serves as a mains
adaptor if batteries discharged.

DE 622 X 861 N
Labo REN

Blz.t2/L3

STATISTICAL
I\ICIVO-GìLCISSi

ïhe 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 inter-
national standards.

The most important of the many attractive
features of this series are, reliability, ease of use,
reproducibilily and traceability of calibration.

Supplied complete with cased high gloss,
traceable, calibralion standard and zerc
reference. Mains adaptor/battery charger,
cleaning kil, spare lamp, all in robust carrying
case.

ORDER
CODE

NG20S (T)

NG20S (r)

NG45S (A)

NG45S (8)

NG¡I5S (BE)

NG60S

NG60SC

NGT5S (Ð

NGT5S (J)

NG85S

NGR.+5 S

NG60-20S

NG20-60-8sS

NG20.60.75S

APPLrCAltOraS & Sf AI¡DARDS

20. H¡gh Gloss Paints
Waxed Pâpors

Anodßed Aluminìum
Mirrorl¡kô Aluminium
Paint, Plâst¡ca, Magnolic Tapo

Unlversål Slândard Paint, Plâstics

lo 1000 gloss units)

Pâpor and Cârd
Papor ând Card (Japanoss)

Matl, Low Gloss Palnts, Plåst¡cs

lrrlns ond banory
opcrallon
2 yc.r guåfsntec

S[e¡ mm

û
wotghr Kg

olmgNi(N lßt uñonts

l50x I r0r50

I 80x I to¡ 50

Caso

300x roox3¿t0

30Ox l@x340

Psk€d

48Ox t70x370

480x r70x370

G.@ Welghl
Pdd

s¡nglo & OouÞlo

^nolc 
lnstrumota 3.5

3.63 ÀEte hSl.umoñts

Accuracy.................,..0.5 gloss units
Repeatðb¡l¡ty.........0.5 gloss units*

The two display modes on Stat¡stical Novo-Gtoss

d
tso
TAPPI

8S
BS(o)
ASTM

rso
0s
otN

fAPPI
Jrs

85. rSO

ANGLE CONFORMS 10
SPECIFICATIOtT¡

n
20

45

45

45

@

60

75

75

85

45/0

60-20

20-60-85

20-60-75

TAPPI

rso

ASTM

8S

BS Method (e)

rso

ComparatorASTM

TAPPI

J.r.s.

rso

Reflectomel€r

rso

rso

rso

When ordelng pleaso quoto NOVO.OLOSS
lollowed by the ordsr code.

¡Wh€n used in accordance w¡th international slandard ISO 2gl3 SPEC I MEN
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BtJIAGE D: Klasse-indeline

I 2 VOORGE- Daar in het kader van

STELDE PRES' de procedure besloten

TATIEK¡.ASSEN werdgeenbeperkende
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 beoordelen 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 meegetleeld; dit betekent bijvoor-

beeld dat een product voor een type natuursteen

aan een bepaalde prestatieklasse voldoet, voor

mortel en beton aan een andere en aan een derde

voor baksteen.

12.1 KIASSEN VAN INNËLE DOEL.

TREFFENDHEID EN DUURZAAM-
HEID

Bij de bepaling van de klassen van initiële doeltref-

tþndheid en duurzaamheid maakt men een onder-

scheid tussen de volgende meetmethoden :

I meting van de waterabsorptie onder lage druk :

de initiële doeltreffendheid en de duurzaamheid,

berekend als het verschil tussen de bekomen

absorptiewaarden op niet-beh¿¡ndeld en behan-

deld, respectievelijk verouderd materiaal, vol-

doen aan een van de hieronder gegeven klassen

KI"ASSE BEREKENDE DOETTREFFENDHEID

A doeltreff. 2 95 "/o

B 85%<doeltreçÍ.<95"a

c 75 "Á < doellrel+. < 85 "/"

D doeltreff. <75o/o

r) meting van de capillaire waterabsorptie : de

absorptiesnelheid (hellingscoëfficiënt van de

absorptiecurve) na behandeling (initiële doel-

treffendheict) of na veroudering (duurzaamheid),

vergeleken met de absorptiesnelheid vóór be-

handeling, behoort tot een van volgende klas-

sen.

KTASSE REIATIEVE ABSORPTIE

A obs.<5%

B1 obs. < 5 % {eerste ó0 minulen)
5%<obs.<15%(nodien)

92 5%<obs. <15oA

c l5%<obs. <25"Á

D obs. > 25 %

12.2 CRITERIA VOOR DE NEVEN-
VERSCHIJNSELEN

De criteria kunnen bepaald worden door :

i kleurmeting : het verschil [AE*" = (AL*2 + Aa*2

+ Ab*2)r¿l tussen de gemiddelden van vier kleur-

metingen op dezelfde plaats, vóór en na behan-

deling, behoon tot een van volgende klassen

KLASSE BEREKEND VERSCHIT

A Æ'o . ó eenheden

B AE'* > ó eenheden

<l glansmeting: het gemiddelde van de verschil-

len tussen de twee metingen, uitgevoerd op de-

zelfde proefstukken en op dezælfde plaats vóór

en na behandeling, behoort tot een van volgende

klassen

KIASSE BEREKEND VERSCHII.

A verschil < 3 eenheden

B verschil > 3 eenheden

ô meting van de waterdampdoorlaatbaarheid : de

verminclering van de waterdampdoorlaatbaar-

heid op de standaard-ondergrond na behande-

ling behoort tot een van volgende klassen

KIASSE VERMINDERING VAN DE DIFFUSIE

A vermindering < l0 %

B lO "/" < vermindering < 20 oÁ

c 20 % <vermindering < 40 oA

D vermindering > 40 %
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