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Buco®

Buco
BucoLan eco

Productnaam BUCOLAN ECO

Beschrijving Solventvrij impregneermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van nieuw en oud 
metselwerk, beton en minerale pleisters. WTCB rapport D8622 X 829 N.

Omschrijving BucoLan eco is een watergebaseerde, gebruiksklare oplossing voor het waterafstotend
maken van alle nieuwe en oude poreuze bouwmaterialen, zoals baksteen, natuursteen,…
Na toepassing blijven de muren ademen en beschermt BucoLan eco gevels onzichtbaar en
duurzaam tegen slagregen, vocht, vuil, mos- en schimmelvorming. BucoLan eco is alkalibesten-
dig en dus ook bijzonder geschikt voor nieuw en recent voeg-, metsel- of pleisterwerk.

Gebruik BucoLan eco is een watergedragen emulsie van organogemodificeerde siloxanen voor het water-
afstotend maken van muren.
Bij uitstek geschikt als:
- impregneermiddel voor gevels uit baksteen, beton of natuursteen
- voorbehandeling van bouwmaterialen: klinkers, vezelcement, boordstenen, beton,...

Voordelen • 100% solventvrij product
• laat muren ademen
• niet fimvormend en kleurloos
• milieuvriendelijk,
• veilig want onbrandbaar
• geen geurhinder
• toepasbaar op een lichtvochtige ondergrond
• voor nieuw en oud metselwerk en beton, hoge alkalibestendigheid
• hoog indringingsvermogen
• onuitloogbaar na polymerisatie.
• stabiele formulering.
• ééncomponentig, gebruiksklaar
• veelzijdig impregneermiddel, toepasbaar op vele ondergronden: beton, klinkers, natuursteen, 

kalk- en cementpleisters, baksteen, silicaatsteen, gasbeton, terracotta...
• ook als diep indringende primer
• voor tal van verfsoorten bijv.: latexverven, acrylverven, alkydverven en siliconharsverven, en 

kunstharspleisters

Verwerking Het product is gebruiksklaar.
Voorbereiding van de ondergrond: Reinig indien nodig de ondergrond, bij voorkeur met water 
onder hoge druk of een straaltechniek. Vermijd zoveel mogelijk chemische methoden. Dek alle 
niet te behandelen delen zorgvuldig af.
Voorbereiding van het product: gebruiksklaar, niet verdunnen.
Aanbrengen:
op een zuivere, droge tot lichtvochtige ondergrond met een borstel, een rol of een lagedrukspuit 
met grove verneveling. Eerst het oppervlak met BucoLan eco bevochtigen, om de oppervlaktes-
panning te breken. Hierdoor dringt het product makkelijk tot verzadiging in de ondergrond.
Vermijd spatten. Eventuele spatten of vlekken onmiddellijk met een overmaat aan water op-
kuisen.
Werk met horizontale heen- en weergaande bewegingen die elkaar lichtjes overlappen. Begin 
bovenaan en behandel een zone binnen reikwijdte zonder U te verplaatsen. Pas het spuitdebiet 
en de -snelheid aan de zuigkracht van de ondergrond aan en vermijd hierbij aflopers van meer
dan 10 cm. Wanneer deze zone helemaal bevloeid is, herbegint U direct op dezelfde zone op 
dezelfde wijze (nat in nat). Volgens het opnamevermogen van de ondergrond van de steen zal de 
behandeling 2 tot 4 keer nat in nat herhaald worden. Op dezelfde wijze wordt de rest van het
gebouw zone per zone verder afgewerkt. Zo wordt de oppervlakte van de steen verzadigd. Dit 
geeft garantie op een goed uitgevoerde en duurzame waterwerende behandeling. 
Eventuele vlekken onmiddellijk met een overmaat zuiver water opkuisen.
Na polymerisatie is BucoLan eco kleurloos, de kleur van de ondergrond blijft ongewijzigd, al kan
een lichtjes intensere tint verkregen worden door een behandeling met BucoLan eco.

Reiniging gereedschap Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.

Nazorg Bescherm de gevel gedurende 24 uur tegen slagregen. 
Vermijd felle zon op pas gehydrofobeerde gevels.

Technische eigenschappen Soortelijk gewicht: 
Viscositeit: 
Oplosmiddel: 
Actieve stoffen: 
Actieve stofgehalte: 
Kleur: 

1kg/dm³
dunvloeibaar bij 21°C
water
organogemodificeerde siloxanen
7% GG
witte vloeistof
kleurloos na uitdroging

Verbruik Het verbruik van BucoLan eco is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Het
verbruik kan uiteenlopen van nauwelijks 150 gram/m² op dicht beton tot 1,5 à 2 liter /m² op
poreuze baksteen of pleisters. Plaats een testvlak voor een goede indicatie.

Verpakking 5 liter
25 liter 
200 liter

Opslag In goed gesloten verpakking op een koele plaats. Vermijd vorst en direct zonlicht.
Bewaartijd: min 1 jaar in goede omstandigheden.
Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.

technische fiche



BucoLan eco

Veiligheid Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. De 
dampen niet inademen.
Niet eten, drinken of roken op de werkplek. Na hantering van dit product altijd handen wassen.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
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