
Emcephob HC
Eén-component, 
waterige hydrofobeercrème 

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van alle
losse elementen, stof, olie en andere stoffen die
de hechting kunnen beïnvloeden. 

De ondergrond moet zuigend zijn. Waterverza-
digde resp. natte oppervlakken mogen niet be-
handed worden, aangezien Emcephob HC anders
niet kan indringen. 

Verwerking
Emcephob HC is een hydrofobeercrème. Het aan-
brengen van Emcephob HC gebeurt onverdund
met een roller, kwast of airless spuitmethode in
één arbeidsgang. Indien uitzonderlijk een tweede
arbeidsgang wenselijk mocht zijn, dient er
nat-in-nat te worden gewerkt.

Vers beton moet voor het aanbrengen minstens 
4 - 6 weken oud zijn. 

Bijzondere richtlijnen 
Emcephob HC kan kunststoffen en bitumineuze
oppervlakken beschadigen. Niet te impregneren
oppervlakken moeten worden afgedekt en
beschermd, aangezien Emcephob HC moeilijk te
verwijderen is. 

Waterafstotende behandelingen worden voor de
vermindering van de wateropname en ter ver-
betering van de vorst- en dooizoutbestendigheid
toegepast. Als zelfstandige maatregel verhinderen
ze het capillaire aanzuigen van water, waarbij de
werkzaamheid niet blijvend is. 

Waterafstotende behandelingen moeten daarom
regelmatig worden herhaald.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Waterafstoting van alkalische, cementgebonden oppervlakken zoals beton, pleisterwerk, 
kalkzandsteen etc. 

• Waterafstoting van betonreparatiemortels 
• Waterafstoting van klinkers en bakstenen 
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie periodiek, verwerking 
• Principe 1, 2 en 8, procedure's 1.1, 2.1 en 8.1

• Gebruiksklare dieptewaterafstoting op basis van een silaan 
• Op waterige basis 
• Slechts één arbeidsgang nodig 
• Verminderd de wateropname 
• Aanbrengen met roller of airless spuiten 
• Gecertificeerd conform EN 1504 deel 2 
• Toegelaten conform DIN V 18026 als OS 1 en OS 2 systeem
• Overschilderbaar met MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Flair pure en

MC-Color Flair pro
• Verminderd de chlorideopname 
• Bestand tegen alkaliën 
• Verbeterd de vorst- en dooizoutbestendigheid 
• Uitstekend penetratievermogen 
• Verwerkbaar zonder verlies van materiaal 
• Niet filmvormend

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 0,9

Concentratie werkzaam M. % 80
bestanddeel

Verbruik** g/m2 200 - 400 afhankelijk van de zuigkracht 
van de ondergrond

Vlampunt °C 64 ISO 3679 

Indringdiepte mm ≥ 10 Klasse II conform EN 1504-2 

Ongevoeligheid voor regen uur ca. 24 bij + 20 °C 

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 8 -≤ 25 Lucht-/ materiaal- en ondergrond-
temperatuur 

% ≤ 85 relatieve luchtvochtigheid 
K 3 boven het dauwpunt

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 10/16. 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 Emcephob HC

Productkenmerken Emcephob HC

Levering 10 kg of 25 kg emmer 

Opslag In niet aangebroken, originele gesloten verpakking minimaal 
12 maanden houdbaar. Droog, koel en vorstvrij bewaren. 

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informa-
tieblad voor verpakkingsvoorschriften "Het MC-afvalverwerkingscon-
cept voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen". 
Dit sturen wij u op aanvraag graag toe.

* Alle technische kenmerken zijn bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld. 

** De verbruikswaarden zijn van de dichtheid, het zuigvermogen en de aard van de ondergrond 
afhankelijk. Voor het bepalen van de objectspecifieke verbruikshoeveelheden wordt het aanleggen 
van een proefvlak aanbevolen. Bij toepassing als OS-A-Systeem dient er minimaal 400 g/m² te
worden toegepast.


