
wtObo" WETENSCHAPPETIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF
INRICHTING ERKENO OIJ ToEpAssIN6 vAN DE BESLUITWTT VAN 30,ANUARI 19470¡(orro.lr ' Onl*,lro{. kúorh¡({r

Alle proeven in dit verslag zljn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001
gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB

Proefstation
Kantoren
Maatschappelijke zetel

B-t342 Limelette, avenue P. Holoffe 21
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7

8-1000 Brussel, Lombardstraat 42

PROEFVERSLAG

Tel.:+32 0l,265577 tt
Tel.:+32 l0l271642tt
Tel.: +32 (0)2 502 66 90

[aboratorium RENOVATIE o/Referenties
D8622 X 862 N

Labo REN

Blz. Lh3

Aanvrager
Façabelle bvba
lndustriepark 20

8-2220 He ist-o p-d e n- Be rg

Gecontacteerde persoon Aanvrager : Jochen Roumans WTCB : Yves Vanhellemont

Datum van de aanvraag Lt/6/2074
ldentlflcatle van de monsters s20L4-47-L2

Ontvangstdatum van de monsters 4/Lu2OL4

Datum opstelllng van het
verslag

L4/12/20ts

Uitgevoerde proeven
Doeltreffendheid, nevenverschijnselen en duurzaamheid van het vochtwerend product
"Fassapearl S"

Referentles

NBN EN 16302 (april 2013)- RILEM 25 PEM (mei 1980)
NBN EN 16322 (december 2013)
SAE J 2527 (februari 2004)
NBN EN 15886 (september 2010) - CIE-1976 - ISO 2813 (oktober 2014)

tr
tr
ø

Dit proefverslag bevot 9 bladzijden en 4 bijlagen. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden. Elk

blad is afgestempeld met de laborotoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het afdelingshoofd. De resultaten
en wadrnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters, Met deze laatste opmerking dient rekening gehouden

te worden wanneer voorliggende resultaten vergeleken worden met deze van vroeger uitgevoerde proefreeksen,
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Monster(s) onderworpen aan destructieve proef
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t. cHEMrscHE TDENTTFtCATtE VAN HET PRODUCT (GEGEVENS VAN DE FABRTKANTI

Het product " Fassapearl S " is een waterwerend oppervlakteproduct, van het type silaan-siloxaan
Het ontvangen monster is een vloeibare oplossing op solventbasis, concentratie 10%

Het product werd geleverd als kant-en-klaar product.

2. AANBRENGEN VAN HET PRODUCT OP DE PROEFMATERIATEN

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 2004l,; UV-straling vía Xenon bron,
bestraling 0,55 t 0,01 W/mz aan 340 nm.
Totaal van 448 cycli, zoals hieronder weergegeven:

o 40 min. blootstelling aan UV-straling (70 t 2'C zwart lichaam)
o 20 min. blootstelling aan Uv-straling + waterverstuiving
o 60 min. blootstelling aan UV-straling (70 t 2 " C zwart lichaam)
o 60 min. waterverstuiving.

Meting van de waterabsorptie met de pijp (bijlage A). De resultaten worden uitgedrukt in Ars.sl,
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, DOELTREFFENDHETD, DUURZAAMHETD EN TNVLOED Op HET U|TZICHT 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 areo
illumination/O" viewing angle", metingen volgens L*, Ër*, b* systeem (bijlage B) ;

- waterabsorptie van het materiaaloppervlak vóór en na behandeling (bijlage A)
- evolutie van de waterabsorptie aan het oppervlak na 448 verouderingscycli (duurzaamheid).

c.s.Lc.

W
w.f,c.B.

z

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

MASSANGIS

Volumemassa2240 kg/m3
Totale kwlkporosltclt 10,01 vol %
Hoeveelheld van het product aangcbracht per m2 : 160 g

Onderstaande graflek gceft de waterabsorptlewaarden A¡rr.s¡ ! voor en na behandellng en tfldens het
kunstmatlge verouderlngsproces.

Doeltreffendheld en duurzaamheld van do b¡handelln3 "FacsapsarlS"
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Volumemassa 2250 kg/m3
Totale kwlkporosltelt 10,29 vol %
Hoeveelheld van het product aangebracht per m2 : 3439

Onderstaande graflek geeft de waterabsorptlewaarden A(rs.sl : voor en na behandellng en tfldens het
ku nstmatlge verouderlngsproces.

Doeltreffendheld en duurzaamheld van de behandellng "FassapearlS"
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Volumemassa 1870 kg/m3
Totale kwlkporeusheld 27 vol%
Hocveclhcld van hct product aangebracht per m2: 467 g

Onderstaande graflek geeft de waterabsorptlewaarden A¡rs.s¡ | voor en na behandellng en tfldcns het
ku nstmatlge verouderlngsproces.

Doeltreffendheld en duurzaamheld van do bohandollng "FaæapcarlS'

KUNSTMATIGE KALKZANDSTEEN, TYPE SILKA
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BAKSTEEN

Volumemassa 1680 kglm3
Totale kwikporeush eid 27 ,75 vol0/o

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 919 g

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

Doeltreffendheid en duurzaamheld van de behandellng "FassapearlS"

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 bijvoorkeur 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 76322 (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 mortelefficiënt 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 drogingscurues 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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OVERZICHTSTABET VAN DE PROEFRESUITATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT

"Fassapearl 5"

Zie bijlage B

Zie bijlage C

Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.

lr*

{r*{.

ONDERGROND MASSANGIS EUVIttE KALKZANDSTEEN BAKSTEEN

Volumemassa (ke/m3) 2240 2250 1870 1680
Aangebrachte hoeveelheid (g/m2) 160 343 467 919

INVTOED OP HET UITZICHT

Kleur (AEl * 14,21(klasse B) 6,27 (klasse B) 0,53 (klasse A) 5,24 (klasse A)

Glans (t%l** 0,3 (klasse A) 0 (klasse A) 0 (klasse A) 0,1 (klasse Al

VOOR BEHANDETING

Waterabsorptie van het
onbehandelde materiaal (ml)

0,60 3,r7 4,0L 47,75

NA BEHANDET!NG

Waterabsorptie van het
behandelde materiaal (ml)

0,05 0 0 0

lnitiële efficiëntie (%) 92 (klasse Bl 100 (klasse Al 100 (klasse A) 100 (klasse A)

NA BEHANDELING +

VEROUDER¡NG

Waterabsorptie van het
behandelde en verouderde
materiaal(ml)

0 0 0,03 0

Êfflclëntle na veroude rlng (%l 100 (klasse A) 100 (klasse Al 99 (klasse Al 100 (klasse Al

VERMINDERING VAN DE DROGING

l/"1
Eerste droogfase : >30% (klasse B)

c.6.T.C.

¡Ft'S¡
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BIJIAGE A : Waterabsorptlemetlns onder lase druk met Karstenpllp

Q{Nl/m?l.ryml

Q - wololdruk op
hel oppewbk
u - oueroonkom-
rtige windsnelleid
loodrecht op het

oppervlok

rôç

,5cm'

Deze methode is beschreven ¡n de internationale voorschriften van het R¡LEM 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 (- 140 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 proêf A¡rs.s¡.

E

:
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coordin0toß [ì llìo CIE x y chrotnatErly
(lt¿{Jft¡flt (sÌnwn âl loll). ¿ìn(l cìro dohne(l by
llìo folk)wô0 0(Irfrlrorrs:

x- 
--[-. 

v--.-Y..---..
X +Y r.Z X+Y +Z

ol

DE622 X 862 N
Labo REN

Blz. LL/13

BIJLAGE B: Kleurmetlns

COLOR SYSTEMS
Mrrxfla CR'íJ00 sonos Chrorn¿¡ Molors allow rrìo¿tsrrrornorìls ol ¿ll)soluto color to tjc cÍsplayrx.l irr firry ol live cultl bysloilrsr Yxy,

L'û'lJ, L'C'l-lo, Hunlor Lall or tlisttrnuluc v¿fur¡s XYZ, Moa$t¡rerncnts ol colclr clillortvro <;nrr bc <fspl¡lyncl rrr any ol four syslotns:
Å(Yxy), rr(t.'â'lf )/rlErìr¡, A(I.'C'l'l')/AË'nrr, nrrd l'luntor Ä(t-ât))/AF, Two ol llìos() (xfor sf;lorns âre shown bolow

Yxy Color Syrtcm (ClE 1931)
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BIJLAGE C: Glansmetlns

200_l-SO; 20' TAPPII 45' ASTM; 45" BS:
!51 BSe; 60' lSOi 75o TAPPI; 75'JIS; 85" tSOi
20q60q75o; 200.600.85n: 20".60";
Rofloctomotor 45"/0".
Glogg rnoasurements 0, I to t000 gloss unlls.
Same instrument used lor painì, plastics,
substrato mot0l, ptating, mot€iilisod òtastics.
24 Ch 2line "SuÞ€r Twi6t" Dot Matrix orvos
high conlrast ratiò ând wido vrowing anþle.
Wilh the read bulton depressoc, continuous
readings can Þo takon to a9g€ss tho varialion
on lhe surlaco.
ln conloilnlty with lSO. DlN, BS, ASTM and alt
national standardg, plus sellablg auto
calibration.
Certllicaled and tracoâblo to BAM, lntor.
mediate calibratton standards availablo to
ch€ck llnoarity down to 5 and up to 9S0 glosg
units.

All luncliong are push builon operations.
No zoro drift,
Tungston halooon liltgrod to ¡llumlnant C with
inlra.rod componsation.
Multiplo Anglo instrumonts foad the game
gUrlace from identtcal dlroction.
Neglioiblo callþrstion drift using oxclusivo
opto/olectfical componsation a?rongemont
(pat, app),

long lllo lâmps eagily roplaced in mtnutgg,
Spåre lâmp suppliod,
Max, Mln,- Avorago, Numbor ol Roadingg,
Standard Devratioi.
Momory lo 909 roadlnos in each angto.
Data in memory downloadg dirocilv vta
RS232 port lo 

'pr¡nter or computoí (no
intorogato progremme needed). Data
relarned rn mernory alter download until
dolibefât€ly resel.
False roadings can be delgted in turn and
lhs statlsltcs ars aulomaticaily correctod.
A_very simpte on(ry modlfi€9 oporation to that
of a stmple non.glaltsllcal glossmotor,
Ro'onabl0 onlry rOgtores stAlislicat funCilonS,
Marns recharger unit elso serueg as a ma[ìs
adaptor ¡l batterios dischargod.

4ccuracy......,,,,,,,,,,,,,,0.5 gloss units
Ropoatab¡||ty.,.,..,..0,5 gloss units*
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ORDER
CODE

NO20S (T)

NC20S (t)

NO45S (A)

NG45S (B)

NO45S (8E)

NO009

N060SC

NO75S (T)

NO76S (J)

NG86S

NOR46 S

NG60.209

NO20.60.859

NO20.e0.758

APPUCAI|ONS t 81AI{OAR0!

Hlgh Glors Pslnts
wüod Popcrs

Anodlsed Alumlôlum
Mlrforllko Alumlôlum
P¡lnl, Plasllco, Mtgnctlc Topo

Unlvôrtâl Slond0.d Palnl Pl00üoô
Mclrlt, Anodltod Alumtntum up
lo 1000 0lo!o unlts)

Ptper ¡ñd Csrd
Prper ond Csrd (Jrprnôrô)

Mûn, Low Olo¡s Polntr, Ptrttlcr

Auter.nglng
trolllty

Dlrplry

Conllnuour rc.dlng

S¡TATISTICAL
l\ItrtVCl-GiLCISiEi

The new Statistical Novogloss instruments
complete the world's firsl fully comprehensive
ralgê of glossmeters, providing precise
dofinition of gloss on virtually every rireasurable
surlace in accordanco with national and inler.
national standards.

The most ¡mpoftånt ol the many attractive
features of this series are, reliabilily, ease of use,
reproducibility and traceaþility ol catibration,

Supplied comptete with cased high gloss,
traceable, calibration standard and zeþ
roferonce. Mains adaptor/bailory charger,
cleaning kit, spare lamp, all in robust carrying
case.

Full a.llbr.llon
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glrll¡tlcr
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F.l.o anlry d.lrt.

Ol..blo fælllly

u.ln¡ lnd b.tbry
op.rflon
2 y..r gurrtnlaa

o"
tso
TAPPI
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-,7 esþ!
,/ ASTM

rSO
gs
orN
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Jts

tso

20.

The two dlsplay modos on Statistlcal Novo.Gtogs
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BS Merhod (e)

rso

ComparatorASTM

TAPPI
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rso

Refleclomoter
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rso
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When ordorlng plea8o quotc ,VOVO:O¿OSS -
lollowod by tho order codo.
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BIJIAGE D: Klasse-lndellnq

I 2 VOORGE- Da¡r in hct knder vnn

STELDE PRES' de procedure bcsloten

TATIEKTASSEN werd geen beperkcndc
sclcctie onder de wa-

telwcrertde middelen te maken bij het begin van cle

procven, dient het al of niet confornr-zijn tnet de

definitic van waterwerend middcl bcpnald tc wor'
den aan de hand van de resuhaten vttn de hicrbovcn

bosproken proeven, Dc hicrna volgende prestatie'

klassen zijn bcdoeld als criteria om de overeen-

stemming te beoordelen tussen dc gcmclcn presta-

ties en de prcst¡ttics dic nlgemeen uanvaard en gc-

wcnst worclen voor ccn kwalitatieve waterwet.en<Jc

oppcrvlnktebehandel ing.

Het is duidelijk dat dc vermclcte waarden indicatief
z.ijn: ze mogen wcggelaten wordcn, wannecr zij
niet van toepassing zijn in een welbepaald geval' of
kunnen meer of mindcr strikt loegepa$t wonlen

afhankelijk van bijzondore tocpassingen'

Over ltet algemeen worclen dc preslatieklassen pcr

typc onclergrond mecgetleeldl dit betekent bijvoor'
beeld dat een product voor een tyPc natuursteen

aan een bepaalde prestntieklasse voldoet' voot'

nrortel on beton aan ccn ttn(lcre en nan ccn derde

voor bakstccn,

I2.I KIASSEN VAN INMËLE DOEL.

TREFFENDHEID EN DUURZMM.
HEID

Bij <le bepaling van de klassen van initiðlc docltref-

tbndheid en cluureanmheid maskt men sen onder-

schcicl tussen dc volgettde meetmethoden :

ô meting van de watcrabsorptie onder lnge druk :

cla initiðle doeltreffendhoid en de duurzaar¡rheid.

berekend als het verschil tussen do bekomcn

absorptiewaarclen op niet'bchandeld en bchan'

delcl, respectieveli.ik veroudcrd materiaal, vol-

doen ann eett van de hierotlder gËgovcn klassen

KTASSE SEREKENDË DOEITREFTENDHEID

A dosltreff. ¿ 95 %

B 85 % <doeltreft. <95oÁ

c 75 oA < dochreff, < 85 %

D dooltreff, <75oA

r) meting van de capillairc waterabsorptie : dc

absorpticsrtelheid (hellingscoëfficiënt van de

absorpticcurve) na behandeling (initiële doel'
treffendheid) of na veroudering (duurzaamheid),

vergeleken met dc absorptiesnelheid vóór be'

handeling, behoort tot ccn valì volgende klas'
sclì,

KTASSE REI,ATIEVE ABSORPNE

A qbs.<5%

B'l ob¡, < 5 % (eercls ó0 minulen)
5 % < obs. < l5 % (nodienl

s2 5%<ob¡. <15oA

c l5%<obs, <25oA

D ob¡, > 25 %

12.2 CRITERIA VOOR DE NEVEN.
VERSCHIJNSELEN

Dc criteria kunnen bcpaald wordcn door :

r) kleurmeting : het verschil [AE** = (ALt: + Aa*2

+ Ab'r'¡)u2l Nssen do gemiddelden van vicr kleur-

nìctingerì op dezelfde plr¡ats, vóór cn nu behan-

cleling, bchoort tot een van volgende klasscn

KIASSE BEREKEND VERSCHIL

A aEto < ó eenhedcn

B Æ'.. r ó eenhcden

O glunsmeting : het gemiddeldc van de verschil'

lcn tussen de twce mctingen, uitgovoerd op de'
zelfclc proefstukken cn op dezelfde Plaâts vóór

en na bchandeling, behoort tot een van volgende

klassen

KLASSE BEREKEND VERSCHII.

A vorschil < 3 eenhcdon

B verschil > 3 eenhedcn

O meling vûn d(, waterdampdoorlaatbaarhcid ; de

vermintlering van dc woterdampdoorlnatbaar-

hcid op de standuard-ondergrond na behande-

ling behoort tot een van volgencle klussen

KIASSE VERMINDËRING VAN DE DITFUSIE

A vermindering < l0 %

B l0 % < vormindering < 20 oÁ

c 20 oÁ < vcrmindcring < 40 %

D vermindering > 40 %
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