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SILICOMUR 

Referentie: Silicomur 

Omschrijving:   Waterafstotend middel op basis van siliconen 

Toepassing: Kleurloze bescherming voor niet geverfde, poreuze buitenmuren. Creëert een transparant 

vochtscherm op uw buitenmuur, gevel, dak, monument, etc. 

Ondergrond: Geschikt voor alle poreuze, niet geschilderde materialen zoals o.a. bakstenen, zandsteen, 

cement, beton, structuurpleister, dakpannen (niet geschilderd en niet geglazuurd)… 

 

 

 Waterafstotend : (regen) water loopt parelend van de behandelde muur. 

 Vormt geen film, verstopt de poriën niet en laat de muren ademen (dampdoorlatend) 

 Muren zijn makkelijker proper te maken en te houden : vuil en mos kan vd muur afgespoten worden   

 Behoud van natuurlijk uitzicht 

 LET OP: deze laag ‘siliconen’ stoot alles af (werkzaam tot +-7jaar na behandeling), dus zeker eerst 

testen wanneer men de gevel  toch wil verven ! 

 

 

Voorbehandeling: 

De ondergrond moet vast, absorberend(poreus) én droog zijn. Vervuilde ondergronden steeds vooraf grondig 

reinigen : vb. mos verwijderen met bleekwater .Na de behandeling met bleekwater grondig naspoelen met 

water en de ondergrond laten uitdrogen. Beschadigde voegen, scheuren en barsten herstellen en indien nodig 

volledig her-voegen.  (er mogen geen loszittende elementen zijn ) 

Alle niet te behandelen oppervlakken goed afschermen of bedekken zoals oa. ruiten, blauwe steen, raam- en 

deurkozijnen, vensterbanken, dorpels enz. om vlekvorming te vermijden. Nooit aanbrengen op niet poreuze of 

geschilderde ondergronden. 

Aanbrengen: 

Bewerk het oppervlak van boven naar beneden, in opeenvolgende lagen, nat in nat zonder te wachten tot de 

vorige laag opgedroogd is. Blijf een beperkte oppervlakte van de volledige muur instrijken of bespuiten tot 

verzadiging van deze oppervlakte. Nadien overgaan naar het volgende oppervlak-gedeelte. De droogtijd is 

ongeveer 2 uur.  

Werkzaam:  

De siliconen op uw muur zijn +-7 à 9  jaar werkzaam, het is echter aangeraden om na 5jaar een onderhoudslaag 

aan te brengen. 

Reiniging materiaal/gereedschap en vlekken 

Reinig uw gereedschap  met White Spirit 

Opgedroogde vlekken kan men enkel mechanisch verwijderen (schuren) 

Eventueel mogelijk met siliconen remover .( altijd eerst testen!) 

Rendement:  

Sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond! 

Op nieuwe ondergrond: ±0.5-1m²/L (meteen 2lagen nat in nat) 

Onderhoudslaag: ± 4-5m²/L 

 

 

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring.  De gebruiker 

dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden.  Uit 

de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden.  Bij twijfel, eerst zelf  een test uitvoeren. 

Applicatie 

 

 

 

Eigenschappen  


