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In geval van nood: Antigifcentrum (070/245245) 

 

1. Beschrijving van het product 

Omschrijving 

Product:  Silico-Mur R.B. 

Synoniem:  Kleurloze vochtwering op basis van Bayer-siliconen 

Productcode:  06/001 

samenstelling 

Methylsiliconenhars opgelost in n-butanol en aromaatarme koolwaterstoffen. 

Fysische eigenschappen 

Kookpunt C:   120 

Vlampunt C:   28 

Stolpunt C:   < -60 C 

Zelfontbranding C:  500 

Relatieve dichtheid:  0,85 

Directe gevaren en verschijnselen 

Brand :  brandgevaarlijk 

Explosie:  damp met lucht is explosief 

Inademen:  hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid. 

Huid:   licht irriterend 

Ogen:   irriterend 

Inslikken:  buikkrampen en hoofdpijn 

preventie 

Brand:   geen open vuur, geen vonken, niet roken. 

Explosie:  gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige elektrische apparatuur. 

Inademen:  ventilatie, plaatselijke afzuiging, ademhalingsmasker dragen. 

inslikken:  niet eten, drinken of roken tijdens het werk. 

E.E.G. gevarencode 

Symbool:  Schadelijk Xn 

 

R-zinnen: 

R10  Ontvlambaar 

R65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 

R66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
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S-zinnen: 

S3  Op een koele plaats bewaren. 

S16  Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. 

S35  Deze stof en de verpakking op een veilige wijze afvoeren. 

S37  Draag geschikte handschoenen. 

S43  In geval van brand schuim, poeder-co2-blusmiddel gebruiken. 

S51  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

S62  Bij inslikken niet het braken opweken. Onmiddellijk een arts raadplegen en de 

verpakking of het etiket tonen. 

UN nummer: 

3295  koolwaterstoffen, vloeibaar;3;III 

toepassingen 

Toepassing 1: Silico-Mur aanbrengen met borstel, rol of pistool (sproeikop op max. 10 

cm van de te behandelen oppervlakte houden). 

Silico-Mur aanbrengen vanonder naar boven tot verzadiging van de 

ondergrond. 

   Het product niet verdunnen. 

Toepassing 2: Eventuele ontbrekende mortelvoegen, holle ruimten en schuren in de 

muren dienen voorafgaandelijk hersteld te worden. 

Over de totale lengte van de muur boven het niveau van de vloeren 

worden boorgaten met een diameter van 10 tot 15 mm. Schuin naar 

beneden geboord, onder een hoek van ongeveer 30° tot ongeveer 

2/3 van de muurdikte (of 5 tot 10 cm. verwijderd blijven van het 

muuroppervlak). 

De gaten worden geschrankt geboord ongeveer alle 10 tot 15 cm. 

Deze boorgaten worden dan tot verzadiging met Silico-Mur gevuld. 

Na het opvullen van Silico-Mur in de muur worden de boorgaten 

gevuld met waterdichte mortel.  

Injecteren onder druk is ook mogelijk met een persdruk van 2 tot 5 bar.  

Het product niet verdunnen. 

 


