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demula® 100 W 
 
 
 

TOEPASSING 
 
demula® 100 W is een kleurloos vochtweringsmiddel op basis van silanen voor poreuze bouwmaterialen 
zoals baksteen, kalkzandsteen, sierpleister, dakpannen, gasbeton. 
 

VOORDELEN 
 

 langdurig werkzaam 
 goed indringingsvermogen 
 beschermt tegen vorst, mos- en algengroei 
 verhoogt indirect de isolatie van de muren 
 vermindert nauwelijks de waterdamp- en koolzuurdoorlaatbaarheid 
 milieuvriendelijk, met kraantjeswater verdunbaar 
 zeer goed zuur- en alkalibestendig (bestand tegen verse cement en beton) 
 overschilderbaar met alle gebruikelijke verfsystemen 
 verhoogt de levensduur van de verflaag 
 mag op vochtige ondergrond aangebracht worden 
 overbrugt barsten tot 0.3 mm breed 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
demula® 100 W wordt enkel in geconcentreerde toestand geleverd. De oplossing wordt ter plaatse 
aangemaakt omwille van de korte stabiliteit. Eénmaal verdund in water blijft de oplossing 6 tot 8 uur 

stabiel. De oplossing wordt aangemaakt met drinkwater met een hardheid < 25°F in een verhouding van 
1 deel demula® 100 W en 9 delen water. Breng de helft van het water in een zuiver recipient en voeg de 
hoeveelheid demula® 100 W toe. Meng vervolgens met een roerstaaf op boormachine gedurende 8 – 10 
minuten. Vervolgens voegt u de rest van het water toe en meng nog eens 2 minuten. Wanneer de 
oplossing waterhelder is, is deze correct gemengd. 
 
demula® 100 W bij voorkeur aanbrengen met airless op lage druk. Ander mogelijkheden zijn: bevloeien, 
aanbrengen met borstel of door onderdompeling. 
demula® 100 W het best aanbrengen tot verzadiging in één beweging of in twee keer nat-in-nat. Opgelet 
dat wanneer u demula® 100 W aanbrengt in één beweging, werk dan van onder naar boven in 
horizontale lagen en maak een overlapping. 
Bij extreme droogte is het beter eerst de muren wat voor te bevochtigen alvorens deze te behandelen met 
demula® 100 W. 
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 
 
productnaam   

 
demula® 100 W 

 
samenstelling 

 
98 – 100 % propyl trimethoxysilaan met catalysator 

 
verdunning 

 
1 deel demula® 100 W mengen met 9 delen water 

 
stabiliteit verdund product 

 
afhankelijk van de temperatuur: 6 - 8 uur 

 
verbruik     

 
Afhankelijk van de porositeit van het te behandelen materiaal: 

 baksteen  :    2 - 3 m²/l 
 gasbeton  :    0.5 - 1 m²/l 
 kalkzandsteen :    2 - 3 m²/l 
 pleisterwerk  :    1 - 2 m²/l 

 
 
verwerkingstemperatuur 

 
5 °C - 40 °C 

 
droogtijd 

 
ongeveer 2 uur 

 
oplosmiddel 

 
oplosmiddelvrij 

 
geur  

 
aromatisch 

 
reinigen van materiaal 

 
na gebruik spoelen met water 
Droge vlekken : verwijderen met alcohol (ethanol) of White Spirit 

 
vlampunt 

 
ca. 35 °C (ontvlambaar) 

 

TESTRAPPORTEN 
 
WTCB    : HD-340/133-60 (dd. 04.06.92) 
polymer Institut : Prüfbericht P201       
 

VERPAKKING EN OPSLAG 
 
houdbaarheid : demula® 100 W is minimum 6 maand houdbaar indien koel en droog bewaard 
verpakking : 25 en 200 liter 
 

GEZONDHEIDSASPECTEN 
 
milieu  : niet lozen  
inwendig  : dampen niet inademen 
uitwendig : irritaties kunnen voorkomen, vermijd rechtstreeks contact met huid en ogen 
veiligheid : demula® 100 W is ontvlambaar, vermijd alle contact met vuur en hoge temperaturen.  

  Het is ten strengste verboden te roken tijdens het gebruik. 
 
 
 
Maart 2009. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij. 
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het 
product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking 
ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet 
gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.  

  

 


