Datum: 24 maart 2015
Technisch verslag van de afdichtende eigenschappen van RZ-ECOSEAL.
1. Inleiding.
Tot op heden zijn de afdichtende eigenschappen van RZ-ECOSEAL nog niet vastgesteld. Om deze
eigenschappen vast te kunnen stellen is er op dinsdag 24 maart 2015 een demonstratie/test uitgevoerd
bij Limar techniek in Dordrecht. Hiervoor is o.a. een geprepareerde test buis gebruikt. In dit rapport
worden de resultaten van de test besproken. Deze test buis is voorzien van een aantal openingen. Door
het aanbrengen van het product zal duidelijk worden hoe de afdichtende (sealing) eigenschappen van het
product zijn.
2. Uitgangspositie.
a. Een zgn. spirobuis van 300 mm rond is voorzien van rijen boorgaten van diverse diameters. Iedere
rij in axiale richting bevat 10 boorgaten. De rij- diameter loopt op, met stapjes van 0,5 mm, vanaf
1,5 mm tot en met 6 mm. Er zijn dus in totaal 10 rijen met boorgaten.
b. Er zijn tevens perforaties aangebracht. Er zijn vier groepjes van 1,5mm en vier groepjes van 2 mm.
De uitstekende braamrand van de 2mm perforatie is niet verwijderd. Hierdoor wordt het sealen
bemoeilijkt omdat deze perforatiegaten gedeeltelijk afgeschermd zijn door de opstaande randen.
c. Ook zijn in de buis zaagsnede ‘s aangebracht. Dit is gedaan door middel van een slijptol met een
schijf dikte van 1,2 mm. De zaagsnede ‘s hebben een lengte van 5 tot 7 cm. Vier zaagsnede ‘s zijn
geplaatst in axiale richting en vier stuks in radiale richting.
d. Van alle openingen van dezelfde diameter is 50%, aan de buitenzijde, bedekt door middel van
tape. Dit om een achterwand te simuleren bijvoorbeeld in een bestaande constructie/bouw. De
andere 50% is open zonder enige belemmering.
e. Het aanbrengen van het product zal plaatsvinden met de test buis geplaatst in verticale positie.
Voor het aanbrengen van het product wordt het gewicht van de buis vastgesteld. Na het
aanbrengen van het product zal wederom het gewicht worden vastgesteld. Aan de hand hiervan
zal samen met het soortelijk gewicht de gemiddelde laagdikte worden bepaald. Er kan in dit geval
alleen sprake zijn van een gemiddelde laagdikte omdat het doorvoeren van de Limar spuitunit
nog handmatig wordt uitgevoerd .
3. De basis gegevens.
a. Het startgewicht van de buis is 3371,29 g.
b. Na het aanbrengen van het product is het gewicht van de buis 4195,71 g.
c. Er is dus 824,42 g van het product aangebracht aan de binnenzijde van de buis.
d. De lengte waarover het product aan de binnenzijde van de buis is aangebracht is 44 cm.
e. De density is 1400kg/m³. De temperatuur in de ruimte is 18°C. Het product heeft voldoende tijd
gehad om te acclimatiseren.
f. Het behandelde oppervlak is π x 30 x44 =4146,9 cm².
g. Het volume is 824,42 : 1,4 is 588,9 cm³ (gewicht/SG).
h. Dit geeft dus een laagdikte van 588,9:4146,9 = 0,14 cm oftewel 1,4 mm. Zoals eerder uitgelegd is
dit een gemiddelde waarde omdat het product handmatig/machinaal is opgebracht.

4. De resultaten.
a. Een impressie middels een foto serie.
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Zaagsneden 1,2 mm breed 5 tot 7 cm lang

Voor behandeling/sealing

Na behandeling/sealing

Figuur 1
Buitenzijde zaagsnede

Figuur 2
Buitenzijde zaagsnede na behandeling

Figuur 3
Binnenzijde zaagsnede.
De breedte is identiek maar wordt vertekend door de invalshoek.
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Figuur 4
Binnenzijde zaagsnede na behandeling. Rode pijlen
zijn de bedekte zaagsnede ’s voor zover nog te zien.

Boorgaten van 1,5 t/m 6 mm

Voor behandeling/sealing

Na behandeling/sealing

figuur 6
Buitenzijde boorgaten.
4,5 mm afgedekt voor 4/5 = 80%
5 mm afgedekt voor 3/4 = 75% (5a niet te gebruiken
dichtgedrukt direct na sealing).
5,5 en 6 mm 0% afgedekt (Zie punt 5.c)
figuur 5
Buitenzijde boorgaten

Figuur 8 Binnenzijde boorgaten na behandeling.
De rij boorgaten van 6 mm in niet zichtbaar.
De 2 zwarte pijlen geven aan dat de laagdikte op die plaats
iets dikker is. Een boorgat van 5,5 mm is bijna afgedicht en
4,5 mm geheel. De groene pijl is boorgat 5a (zie figuur 6).
De rode pijlen geven aan waar de bedekte boorgaten 5,5 en
5 mm zijn (voor zover zichtbaar).

Figuur 7
Binnenzijde boorgaten
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Perforaties 1,5mm en 2 mm met braamrand

Voor behandeling/sealing

Na behandeling/sealing

Figuur 9
Perforatie buitenzijde

Figuur 11
Perforatie buitenzijde na behandeling

Figuur 12 Van de perforatie zijn de opstaande randen
(bramen) nog zichtbaar(zwarte pijlen) . De rode pijlen geven
de bedekte 2mm perforatie( met bramen) aan.
De 1,5 mm perforatie is nauwelijks zichtbaar.

Figuur 10
Perforatie binnenzijde
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5. Toelichting op de foto-impressie.
De afdichtende werking van RZ-ECOSEAL.
a. De zaagsneden, zoals genoemd in punt 2.c. zijn voor 100% afgedicht. De niet afgedekte radiale sneden
laten aan de binnenzijde een kleine inzinking zien (zie figuur 4) maar dit is te verwaarlozen.
De open boorgaten( punt 2.a.) worden met deze gemiddelde laagdikte tot 4 mm voor 100% afgedicht.
b. De restopeningen (zie figuur 8 ) in de boorgaten met een diameter 4,5 mm t/m 6 mm zijn < 4mm.
Hierdoor staat het vast dat RZ-ECOSEAL zelfs gaten van 6mm dicht indien men een tweede laag zou
aanbrengen.
c. De perforaties (punt 2b en figuur 9,10,11,12) zijn compleet, vanuit de binnenzijde bijna onzichtbaar,
100% afgedekt. Ook de perforatie van 2mm met opstaande randen (bramen) is geheel afgedekt.
d. Alle bedekte openingen zoals omschreven in punt 2.d. zijn gedicht. Aan de binnenzijde is nauwelijks
zichtbaar waar deze openingen waren. Zelfs de bedekte zaagsneden zijn met moeite te vinden (figuur 4).
6.

Leakproof.

Voor zover bovenstaande bevindingen aangeven zou de RZ-ECOSEAL ook echt dicht moeten zijn. Om dit te
controleren is er een test gedaan met een mengsel van zeep, inkt en water.
Voor deze test zijn er drie plaatsen gekozen. Deze plaatsen komen als eerste in aanmerking voor lekken.
1. De radiale, aan de buitenzijde onbedekte, zaagsnede.
2. De 4 mm, aan de buitenzijde onbedekte, boorgaten (4,5 mm was niet voor 100% bedekt met deze
gemiddelde laagdikte).
3. De 2mm, aan de buitenzijde onbedekte, perforatie met opstaande randen. De opstaande randen
bemoeilijken het afdichten omdat de perforatie voor een gedeelte wordt afgeschermd.
Radiale zaagsnede (2 uur)

Figuur 13
Gedurende 2 uur bedekt.
Geen lekken naar buitenzijde.

Perforatie 4 mm (2 uur)

Figuur 14
Gedurende 2 uur bedekt.
Geen lekken naar buitenzijde.
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Perforatie 2mm met rand (14 uur)

Figuur 15
14 uur bedekt. alles verdampt uitgezonderd
de kleurstof (inkt).
Geen lekken naar buitenzijde.

7. Bevindingen Leakproof.
Bij een gemiddelde laagdikte van 1,4 mm zijn de afgesloten openingen, zoals toegelicht in punt 5, 100% leakproof.
Ook heeft het mengsel geen invloed op de gesloten structuur van RZ-ECOSEAL.
8. Conclusie.
RZ-ECOSEAL heeft indrukwekkende afdichtende (sealing) eigenschappen. Ook de lekdichtheid is 100% op de
plaatsen waar RZ- ECOSEAL is aangebracht.
RZ-ECOSEAL leent zich, op deze wijze aangebracht, uitermate voor:
1. Het afdichten van felsnaden en gaten in bestaande buisconstructies.
2. Het lekdicht maken van de hierboven genoemde constructies. Als gevolg hiervan kan er beter gereinigd worden
en minder tijd zonder lekkende buisconstructies.
3. Door de wijze van aanbrengen leent het zich ook uitermate voor het behandelen van interne buisconstructies
in monumentale panden.
9. Advies.
Het is te adviseren om RZ-ECOSEAL aan te brengen in een laagdikte van ± 2,5 mm. Dit om de laag voldoende
bestendigheid (body)te geven tegen latere (mechanische) reinigingshandelingen.
Tevens is het te adviseren om bij, in minder goede staat verkerende buisconstructies, 2 lagen aan te brengen van
± 1,5 mm.

10. Technische informatie.
RZ-ECOSEAL is met hoge snelheid in meerdere dunne lagen aangebracht. De viscositeit in combinatie met
de kinetische snelheid van massa impact, bepaalt de weerstand die het kost om de vloeistof te penetreren.
Door de hoge kinetische snelheid en het snel meerdere lagen over elkaar aanbrengen gaan de reeds
aangebrachte lagen zich tijdelijk verharden. Hierdoor is het mogelijk dat de afdichtende werking zo groot is.

A. Swanenberg
Extern adviseur
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