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KRISTALIT - FOND 
    Versterkende impregnatielaag  
     Onderlaag voor dunne silicaatlagen 
OMSCHRIJVING:  
KRSITALIT FOND is een kleurloze één componenten dunne laag op basis van gemodificeerde en 
gestabiliseerde silicaten bestemt voor de bescherming van gevels waarvan men het origineel 
uitzicht wenst te bewaren zoals natuurstenen, oude verflagen, oude minerale ondergronden in goede 
staat enz.…. 
Is tevens een verstevigende impregnatielaag voor minerale verkrijtende en poreuze ondergronden 
voor het aanbrengen van een silicaten verflaag. 
Dit product kan tevens als verdunning gebruikt worden voor KRISTALIT en dit als 
verwerkingsverbeteraar. 
Beantwoord aan de Din norm: 18863-2.4.6 
HOOFDEIGENSCHAPPEN: 
De dunne filmlagen op basis van silicaat vormen sterke scheikundige verbindingen met de minerale 
ondergrond en scheppen zo hoge weerstandslagen. 
- Kristalit FOND hecht perfect op minerale ondergronden zoals: beton, cement, baksteen, steen, 
pleister en silicaten ondergronden. 
- Is uiterst bestand tegen externe invloeden zoals water, licht, temperatuurschommelingen en micro-
organismen. 
- Is niet vervuilend want is noch thermoplastisch noch elektrostatisch. 
- Dringt in poreuze ondergronden om ze te binden. 
- Verstevigt verkrijtende ondergronden 
- Laat de ondergrond ademen; de zeer hoge waterdamp afstotendheid verandert de Hygro-
thermische gedragingen van de wand niet. 
- Kan gemengd worden met KRISTALIT 
 
TOEPASSINGEN:  
Wordt binnen gebruikt op zolderingen en muren en buiten voor de verfraaiing van gevels. 
EIGENSCHAPPEN: 
Bindmiddel: Potasium silicaat gewijzigd met organische stabilisatoren (gewaarborgd minder dan 
5%) 
Oplosmiddel: water  
UITZICHT IN DE POT:  kleurloze vloeistof 
DENSITEIT: 1,01 +/- 0,05 
DROGING: 
Bij 20° en 65% relatieve vochtigheid: 
Regenvast: 6 uren 
Overschilderbaar: 24 uren 
 
 
 



 

 

 
 
 
UITZICHT VAN DE FILM: Dunne kleurloze laag 
VERPAKKING: 10 li 
BEWARING: 6 maanden in de originele verpakking beschermd van vorst en extreme hitte. 
FLASH POINT: Geen 
HYGIENE EN VEILIGHEID:  Huid en ogen beschermen tijdens de behandeling (handschoenen 
en bril), dit omwille van de alkalische aard van het product. 
Omgevende materialen als glas, aluminium, natuursteen en vernis afdekken. Spatten onmiddellijk 
afspoelen met water. 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
TOEPASSINGEN: 
Kan enkel toegepast worden op minerale ondergronden waarmee KRISTALIT FOND zich 
chemisch kan binden, zoals onbehandeld beton, cellenbeton, vulmiddelen of mortel op hydraulische 
basis, bakstenen, asbestplaten, pleisterwerk, steen, oude silicaat bedekkingen, enz.… 
Kan niet toegepast worden op oude organische verflagen, hout, crepi, metaal en kunststofdelen. 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN: 
NIEUWE ONDERGRONDEN: 
- Stofvrij maken met een borstel en organische resten (bekistingoliën en vetten) verwijderen met 
een hoge drukreiniger. De oppervlakte droogvegen voor behandeling.  
- Indien de oppervlakte bemost is deze behandelen met NOMOSS 
OUDE ONDERGRONDEN: 
Na de voorbereidingswerkzaamheden moeten de te behandelen ondergronden even zuiver zijn als 
nieuwe. 

1. Oude minerale ondergronden: Niet hechtende delen verwijderen. Verkrijtende ondergronden 
schuren, borstelen of ontstoffen. Vervolgens behandelen als een nieuwe ondergrond.  

2. Minerale ondergronden al behandeld met organische verven of crepi’s: de organische 
ondergronden volledig afbijten met DECAP of schuren. Alle organische resten moeten 
verwijderd zijn. Vervolgens behandelen als een nieuwe ondergrond.  

3. Gezonde minerale ondergronden die sterk verkrijten of poreus zijn: na reiniging en 
voorbehandeling (antifungicide, opvullen…) 2 lagen KRISTALIT FOND nat in nat met een 
harde borstel aanbrengen (0,4li/m2). Indien nodig na 24 uren droging herhalen.  

WERKTUIGEN EN WIJZE VAN AANBRENGEN: 
BESCHERMLAAG: KRISTALIT FOND wordt in 1 of 2 lagen aangebracht met een brede kwast of 
met de rol aangebracht in functie van de porositeit van de ondergrond. De kleurloze film, dat men 
na droging bekomt, moet voldoende dik zijn aangebracht om een bescherming van de ondergrond te 
waarborgen, maar mag net niet te dik zijn zodat het niet gaat brasten of kraken bij veroudering. 
Aanbrengen met een spuitpistool is uitgesloten omdat de kans op spatten in de ogen, op de huid of 
een aantasting van gevoelige omliggende delen te groot is.  
VERSTEVIGENDE EN INDRINGENDE IMPREGNATIELAAG: KRISTALIT FOND wordt in 1 
laag aangebracht op normale poreuze en/of niet verkrijtende ondergronden. Op hard verkrijtende of 
zeer poreuze ondergronden 2 lagen KRISTALIT FOND aanbrengen (totale laagdikte: 0,4li/m2), nat 
in nat met een langharige borstel. In uiterste gevallen na 24 uren herhalen. 
ALS VERDUNNER: KRISTALIT FOND mengen met de silicaatverf en mechanisch mengen tot 
men een homogene film verkrijgt.  



 

 

 
 
 
 
VERDUNNING: Product is gebruiksklaar maar kan afhankelijk van de zuigkracht van de 
ondergrond in extreme gevallen in een verhouding van 1:1 met water verdund worden. 
RENDEMENT: 
 0,150 tot 0,400 m²/li volgens de porositeit en de korreligheid van de ondergrond. 
REINIGEN VAN DE WERKTUIGEN:  Met water onmiddellijk na het aanbrengen. 
VOORZORGSMAATREGELEN: 
Nooit aanbrengen: 
- bij vorst of op bevroren ondergronden. 
- bij regenweer of op met water verzadigde ondergronden 
- op muren die blootgesteld zijn aan hevige windstoten tijdens het aanbrengen 
- op verhitte ondergronden (temperaturen boven de 30°) 
 
 
OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere 
mengpasta’s dan deze die door Robin verkocht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan 
of dit wel de laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van 
informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de 
ondergronden vereisen. 
 
 
 
 


