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Dit proefverslag bevat 9 bladzijden en 4 bijlagen, Dit proefverslog mag slechts in zijn geheelverveelvoudigd worden. Elk
blod is afgestempeld met de loborotoriumstempel (in het rood) en gepdrafeerd door het afdelingshoofd. De resultdten
en woornemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters. Met deze laatste opmerking dient rekening gehouden
te worden wanneer voorliggende resultaten vergeleken worden met deze von vroeger uitgevoerde proefreeksen.

Geen monster
Monster(s) onderworpen aan destructieve proef
Monster(s) 30 kolenderdagen no het opsturen van het verslag uit onze ldboratorio verwijderd, behdlve bij
o nde rsl ui de n de sch rifte I ij ke ao nv raag
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1. CHEMTSCHE TDENT|F|CAT|E VAN HET PRODUCT (CEGEVENS VAN DE FABRTKANTI

Het product " Fuge-gel " is een waterwerend oppervlakteproduct, van het type alkyl alkoxy
siloxaan.
Het ontvangen monster is een crème, met concentratie 25 %.
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 bijeen behandeling door
"ogenblikkelijke verzadiging" op gevels.

3. PROEFPARAMETERS EN MEETMETHODEN

Kunstmatige verouderingsproef volgens SAE J 2527 (februari 200al; UV-straling via Xenon bron,
bestraling 0,55 t 0,01 W/m2 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. waterverstuíving.

Meting van de waterabsorptie met de pijp (bijlage A). De resultaten worden uitgedrukt in A(rs.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 t6322 (december 2013) -
Conservering van cultureel Erfgoed - Beproevingsmethoden - bepaling van droogeigenschappen,
op kunstmatige kalkzandsteen (Silka, Xella),

4. DOELTREFFENDHETD, DUURZAAMHETD EN |NVIOED 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 eree
illumination/0" viewing engle" , metingen volgens L*, â*, 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).

Voor de laatste twee punten dient te worden vermeld dat de nulabsorptie overeenstemt met 100 7o
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RESULÎATEN BEKOMEN OP WITTE KATKSTEEN

MASSAN6IS

Volumemassa224O kglm3
Totale kwlkporosltelt 1O01vol %
Hoeveelheld van het product aangebracht pcr mr : 339 g

Onderstaande graflek geeft de waterabsorptlewaarden A(r.st : voor en na behandellng en tfidens het
kunstmatlge verouderlngsproces.

Dorltroffcndheld en duurzaamheld van de behandellng "Fuge-gel"
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EUVILLE

Volumemassa 2250 kglm3
Totale kwlkporosltelt 10,29 vol /o
Hoeveelheld van het product aangebracht per m2 : 337 g

Onderstaande graflek geeft de waterabsorptlewaarden A(rs.st r voor en na behandellng en tijdens het
ku nstmatlge verouderl ngsproces.

Doeltreffendheld en duurzaamheld van de behandellng "Fuge-gel"
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Volumemassa 1870 kg/m3
Totale kwikporeusheid 27 vol o/o

Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 336 g

Onderstaande grafiek geeft de waterabsorpt¡ewaarden A(rs.s) ! voor en na behandeling en tijdens het
kunstmatige verouderingsproces.

Doeltreffendheld en duurzaamheld van de behandellng "Fuge-gel"

KUNSTMATTGE KALKZANDSTEEN, WPE S]LKA (XELLA)
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RESUTTATEN BEKOMEN OP BAKSTEEN

BAKSTEEN

Volumemassa 1680 kglm3
Tota le kwlkporeusheld 27,7 5 vol lo
Hoeveelheid van het product aangebracht per m2: 339 g

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

Doeltreffendheld en duurzaamheld van de behandcllng "Fuge-gel"
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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 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 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 t'rjd.

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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OVERZICHTSTABEL VAN DE PROEFRESULTATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT
"Fuge-gel,,

Zie bijlage B

Zie bijlage C

Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.

{. {.
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ONDERGROND MASSANGIS EUVIttE KATKZANDSTEEN BAKSTEEN
Volumemassa (kg/m3) 2240 2250 1870 1680
Aangebrachte hoeveelheid (e/m2) 339 337 336 339

INVTOED OP HET UITZICHT
Kleur (AE) t 18,05 (klasse B) 5,69 (klasse A) 0,74 (klasse A) 3,63 (klasse A)

Gfans (Ão/ol** 0,2 (klasse A) 0 (klasse A) 0,1 (klasse A) 0 (klasse A)

VOOR BEHANDETING
Waterabsorptie van het
onbehandelde materiaal (ml)

0,40 5,25 4,25 69,08

NA BEHANDETING
Waterabsorptie van het
behandelde materiaal (ml)

0,10 1 0,00 0,70

I nltlële eff¡c¡ënt¡e (%l 75 (klasse Cl 81(klasse C) 100 (klasse Al 99 (klasse Al

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

0,18 5,25 0,00 0,00

Efflclëntle na verouderlnr (%l 56 (klasse Dl 0 (klasse Dl 100 (klasse A) 100 (klasse A)

VERMINDERING VAN DE
DROGING (%)

Eerste droogfase : <30o/o (klasse A)
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BIJIAGE A : Waterabsorptlemetlns onder lare druk met Karstenpllo

ml O{l{/m?l- v2ln/slT-

Q - woterdruk op
het opporvhk
v o otrcleonkom-
stigo windsnelheid
loodrocht op hot
oppervlok

rôrt

5 cm2

Deze methode is beschreven ¡n 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 . Ze 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 waternlveau in de gebruikte pijp en komt overeen met een windkracht bij een
windsnelheid van ongeveer 40 m/s (- 140 km/h), loodrecht op het meetoppervlek.

Per product en per materiaal worden twee metingen verricht op ieder proefstuk van 150 x 50 x 20 mmr.
De geabsorbeerde hoeveelheden worden na 5, 10 en 15 minuten gemeten en de resultaten worden
uitgedrukt in milliliter tussen de vijfde en de vljftiende minuut van de proef Qrs.s¡.
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BIJLAGE B: Kleurmetlns

COLOR SYSTEMS
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BIJIAGE C: Glansmetln¡

200 ISO; 20" TAPPI: 45' ASTMI 45o BS;
45" BSe; 60'lSOi 75" TAPPI: 750 JIS; 85o tSO;
20"-60o.75": 20o.600.85o; 20u.60o;
Relloctomotor 45"/0o.
Glo8s rneasurements 0. I to 1000 glosg units,
Samo rnstrumont used lor painl, plastics,
subslrato met0l, plating, motallisod plastics.
24 Çh 2 hne "Suoer Twist" Dot Matrix o¡vos
high contrasl ratib an<j wido viowing anþlo.
With the road butlon doprsssod continuous
readings can bo takon to Érssegs the varialion
on lho surlace.
ln conloilnily wlh lSO. DlN, BS, ASTM and att
national slanclardg, plus se[able auto
calibration.
C€rtllicated and tracoablo to BAM, lntor.
mediate calibration gtandardc availablo to
chock linoarity down lo 5 and up to 950 gloss
unil9.
All funclions are push button operations,
No zoro drilt,
Tungston halogen liltorod to illumlnant C with
inf ra-rod componsalton.
Multiplo anglo ingtruments road lhe same
surlace lrom ¡dentical dlrochon,
Nogligjblo colibration drilt using oxclusive
Oplo/electrical componsatlon arrangemonl
(pat. 6pp).
Long lilo lampg eagily replaced in minutos.
Spsre låmp suppliod
Max, Mln, Avorâge, Numbor of Roadings,
Slandard Devratioh,
Momory lo 999 roadlnos in each anglo,
Dala in m€morv ctownloads dirocilv vis
RS232 port to -print€r or computei (no
rntorogato programme needed), Data
rolarned tn memory after download untll
deliboratoly rosel,
False roadings can bo doleted in turn ûnd
lh€ stailsilc9 alo SUlomqttCAlly COfr€Ct€d.
A.very simple ontry modlfies oporatton to that
ol a gtmple non.slâttslical olosgmeter
Ro.onable ontry resloros siátislicat luncilons.
Mains recharger unit âlso sgrves ag a mains
actaptor ¡f ÞaIori(¡s di$chargod.

DE622X860Nbls
LAbO REN
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STATISTICAL
t\tovo-G¡Loss

ïhe now Statistical Novogloss inslruments
complete the world's first lully comprehensive
range of glossmeters, provicJing precise
dofinition of gloss on virtually every measurable
surlaco in accordance with national and inter.
national stândards.
The most important of the many attractivo
features of this serios are, reliability, easo of use,
reproducibility and traceabrlity ol calibration.
Supplied completo with cased high gloss,
trâcoablo, calibration standard and zerc
relerenco. Mains adaptor/battory charger,
cleaning kit, sparo lamp, all in robusl carrying
case.

ORDER

NC20S (Ð
NG20S (r)

NO46S (A)

NO45S (B)

NS45S (BE)

NO60S

NGeosc
NO75S (T)

NO75S (J)

NS858
NGR46 S

NG60.20S

NO20.00.85S

NO20.80.75S

APPUCAïtOfl¡ ¡ tlA{OARDt

20" lso Htgh otor8 Þúlntr
TAPPI W8xod Pôport

45. 88
/,- Bslol./ ASTM

ilrlnr ¡nd b.ttcry
oparrllon
2 y.rr gurnntaa
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BULAGE D: Klasse-lndellnq

I 2 VOORGE. Daar in het kn<ter van
STETDE PRES- de procedure beslotcn

TATIEKLASSEN wcrclgcenbcpcrkende
sclectic ontlcr dc wa-

terwerendc middelen te maken bij hct begin van de
proeven. dient het al of niet confornt.z,ijn ¡net de
dcfinitie van w¡¡tctwctcnd middel bcpaald te wor'
den aan de hand van de resultatcn van de hierboven
besproken proeven. De hierna volgcndc prestntie'
klassen zijn bcdocld als critelia om de overecn-
stcmming tc beoordclcn tussen de gemeten prcsttì-
ties cn de prestaties die algcmecn aanvaard en ge'
wenst worden voor een kwalitaticvc wutcrwerende
opperv laktcbehanclcl i ng.

Het is duidelijk dat dc vermclcle waarden indicaticf
zijn: ze tnogen wcggclatcn worden, wanneer zij
¡riet vân toepassing zijn in een welbepnnlcl geval, of
kunnen meer of minder strikt tocgcpûtit wordett
aflrankeli.ik vun bijzonderc tocpussingcn,

Over hct algemeerr worden <le prostuticklassen Per
type onclcrgrond meegetlccltll tlit betekcnt bijvoor-
beeld dat ccn product voor cen type natuursteen
aûn een bepaalde prestaticklasse voldoet, v<lor
mortcl en bcton aan een atldcrc en nan een dcrde
voor bnksteen,

I 2.1 KI.ASSEN VAN INMËLE DOEL.
TREFFENDHEID EN DUURZAAM.
HEID

KI.ASSE EEREKTNDE DOEIÏRf; Tf ENDHEID

A doeltrsff. z 95lo
B 85%<doeltrolÍ.<95oA
c 75 oA < doch¡off, < 85 %

D doeltreff, <75oA

Bij de bepaling van cle klassen van initiële doeltrcf-
t'endheid en duurzaumheid maakt men eelt ondcr'
scheid tussen de volgenclc meetmethoden :

ö meting van <le watelabsorptie ondcr luge druk :

de initiële docltreffendheid crt de duurzaanlheid'
berckend als hct verschil tussen de bekomcn
absorptiewaarden op niet'behandeld en behan'
delcl, rcspectievelijk vcrouder<l ntateriuul, vol'
doen ann ccn van de hierondcr gegeven klassen

O mcting van de capillairc waterabsorptie : de
absorptiesncllreid (hellingscoiJfficitint van de
absorpticcurvc) na bchandeling (initiële doel-
treffendheid) of na vcroudering (duurzaamhcicl),
vergeleken mct de absorptiesnelheid vóór bc-
handeling, behoort tot ccn van volgetldc klas'
sen.

KIASSE REIATIEVE ASSORPTIE

A obs,<5%
B1 obr. < 5 % (eer¡le ó0 minuten)

5%<obs,<15%(nodienl
92 5%<obs.<15%
c l5%<qbs, <25oA
D obs. > 25 %

12,2 CRITERIA VOOR DE NEVEN.
VERSCHIJNSELEN

Dc criteria kunnen bepaald worden door :

O kleurmcting : het verschil [AE*" = (ALtl + Aa*¡
+ Ab*¿)u¿l tussen de gemi<l<Jclden van vicr klcur-
ntetingcn op <lezelfde plaats' vóór en nt behan'
cleling, bchoort tot een van volgende klassen

KTASST BEREKEND VÉRSCHII

A AE'o < ó eenheden

B Æ'.' > ó eenhedcn

<) glonsmeting : het gemiddelde van de verschil'
len tusscn de twee mctingen, uitgevoerd op de'
zelfde proefstukken en op dezeltde plaats vóór
en rra bchandeling, behoort tot cen van volgende
klassen

KIASSE BEREKEND VERSCHIT

A vcrschil < 3 eonhedsn

B vorschil > 3 eenhedcn

O mcting van de waterdtmpdoorlaatbaarheid : de
verminclering van dc woterdamPdoorlantbaor'
heid op de standaard.ondergtond na bchonde-
ling bchoon tot een van volgcncle klassen

Kt ASsÊ VERMINDERING VAN DE DIFFUSIE

A vormindering < l0 %

B l0 % < vormindering <20oÁ
c 20%<vormindcring <A0%
D vcrmindoring > 40 %
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