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Rewah Paint Systeem: Tensiocoat Quartz 
Ademende, parelende silaan-hybrideverf met kwartstructuur 

(1 laag Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix) 
2 lagen Tensiocoat Quartz  
 
 
 
Toepassing en eigenschappen 

• Dampopen 

• Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (CORI-rapport)  

• Kan op nageïsoleerde spouwmuren volgens STS 71-1 

• Waterdicht  

• Bescherming tegen groenvorming 

• Sterk en zeer duurzaam 

• CO2-diffusieweerstand klasse C0 (WTCB-rapport)  

• Vuilafstotend  

• Kalkmat  

• Uitzicht: egale kleur 

• Structuur: licht kalei-effect (kwartsstructuur) 

• Voor buitentoepassing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rewah.com/product/tensiocoat-fix/
https://www.rewah.com/product/tensiocoat-quartz/
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Algemeen advies 
 
Voorbereidingen 

• Muren bevloeien met Demossal à rato van 0,2 liter/m². 

• Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een 
roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen 
en loszittende lagen bekomen wordt. Enkel goed hechtende gereinigde verf mag blijven zitten. 

• Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen. 

• Voegen herstellen daar waar nodig indien van toepassing. 

• Scheuren en barsten indien nodig verder openmaken (met scheurfrees V90) en daarna elastisch 
opvullen met een geschikte overschilderbare opvulkit (genre MS polymeer). Alle gevormde stof 
terug afspoelen! 

• Indien herstellingen met kalk- of met cementgebonden producten werden uitgevoerd dient er 
minstens 7 dagen te worden gewacht alvorens te primeren en te schilderen! 

• Zouten dienen droog en grondig te worden afgeborsteld met een ankerborstel. 

• Bij sterk zuigende of verpoederende ondergronden dient de ondergrond gefixeerd te worden met 
Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix en dit als grondlaag. 

 
 
Afwerking 

• Muren schilderen met 2 lagen Tensiocoat Quartz. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opmerkingen 
Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij 
schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven 
criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij 
begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde 
werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet 
waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde 
van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis 
genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit 
te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze 
opgevraagd worden bij Rewah nv.  
 

http://www.rewah.com/

