
Oxal Silsolid
Polysilicaat voor de versteviging
van minerale ondergronden en metselwerk

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet zuiver, vrij van alle losse ele-
menten, stof, olie en andere losmakende stoffen
zijn. Zichtbare vochtigheid moet worden 
vermeden.

Mengen
Component A in een mengvat gieten en compo-
nent B onder voortdurend roeren toevoegen en 1
minuut mengen. Het gebruikte mengvat moet na
gebruik uitgespoeld en gedroogd worden.

Mengverhouding Reactietijd
(A : B) (Min.)
95 : 5 10
96 : 4 20 - 25
97 : 3 90
98 : 2 360

De reactiesnelheid wordt versneld bij hogere
omgevings- en materiaaltemperaturen.

Verwerking
Oxal Silsolid wordt bij voorkeur gespoten, maar
kan ook met een roller of kwast worden aange-
bracht. Door het opspuiten bereikt men de hoog-
ste indringdiepte. Voor het verspuiten kan men b.v.
de Oxal Easy Inject gebruiken. Hoge indringdiepte
wordt bereikt door het meermaals aanbrengen van
Oxal Silsolid (tot aan 4-keer). Alle werktuigen kun-
nen met water worden gereinigd.

Wachttijden en nabehandeling
Oxal Silsolid kan met cementgebonden spachtels
of afdichtingslagen nat-in-nat overlaagd worden.
Er is geen beperking op de maximale overlaging-
stijd.

Bijzondere aanwijzingen
Let op de veiligheidsinformatiebladen en de alge-
mene regelgeving.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor alle poreuze, minerale ondergronden zowel binnen als buiten
• Voor de versteviging van baksteen en natuursteen metselwerk
• Kan vervolgens met alle cementgebnden Oxal-Systeemproducten overlaagd worden

(vergelijkbaar aan een verkiezeling)

• Twee-componenten, gemodificeerde polysilicaat
• Alkali-arm (geen invoer van extra schadelijke zouten)
• Zeer goed controleerbare reactie
• Lage viscositeit bij een lage oppervlaktespanning
• Na uitharding ontstaat een harde gel
• Werkt verstevigend, porositeit blijft behouden, niet filmvormend
• Physiologisch veilig, oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Dichtheid kg/dm³ ca. 1,1 Component A

ca. 1,64 Component B

Mengverhouding M.-% 95 - 98 : 5 - 2

Verwerkingstijd minuten 10 - 360 afhankelijk van de mengverhouding

Viscositeit mPa·s 10 - 20

Verwerkingsvoorwaarden °C 5 - 30 Lucht- en ondergrondtemperatuur
Voor gebruik minimaal 24 uur bij ≥ +5 °C
opslaan.

pH-Waarde ca. 10

Materiaalverbruik l/m² 0,5 - 1,5 Afhankelijk van de bouwstof kan de
waarde, afhankelijk van het zuigvermo-
gen en de porositeit van de onder-
grond naar boven of beneden
varïeren.

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 11/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen Oxal Silsolid

Productkenmerken Oxal Silsolid

Kleur transparant

Gereedschapsreinigingsmiddel water

Levering component A 30 kg jerrycan
component B 1,58 kg fles

Opslag De gesloten originele verpakkingen kunnen bij temperaturen
tussen + 5 °C en + 25 °C in een droge omgeving
minimaal één  jaar worden bewaard. Dit geldt ook 
voor het transport!

Verpakkingsafvalverwerking Gelieve in het belang van het milieu de verpakkingen
volledig leeg te maken!

De gegevens over de eigenschappen / toestanden berusten op laboratoriumonderzoek en kunnen in de
praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid in alleenstaande gevallen vast te stellen, moeten proe-
ven worden uitgevoerd onder de gegeven gebruikscondities.


