Buco building conservation products

REINIGINGSMIDDELEN

ANTI GRAFFITI

TOESLAGSTOFFEN

SPECIALE TOEPASSINGEN

SOLVENTBASIS
BucoLan
BucoLan super
SOLVENTVRIJ
BucoLan eco
BESCHERMING VAN VLOEREN
BucoLan prevent
STEENVERSTEVIGERS
BucoSolid
BucoSolid super
BucoSolid ultra

OLIEVLEKVERWIJDERAAR
BucoStar H4
GEVELREINIGERS
BucoStar S10
BucoStar A20
KUNSTSTOFFEN
BucoStar plasticlean
BucoStar plastiprotect
BucoStar plastiplus
ALUMINIUM
BucoStar aluplus
INOX
BucoStar inoxplus
PEEL OFF PASTA
BucoStar peel-off
BucoStar peel-off super
BucoStar complexon

GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS
BucoStrip eco gel
BucoStrip eco liquid
BucoStrip rapid gel
BucoStrip neutraliser
ANTI GRAFFITI COATINGS
BucoShield ecowax
BucoShield protect
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BucoPlast airmix
BucoPlast superlatex
BucoPlast antigel
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BucoBloc B100
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PRODUCTKEUZEGIDS
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HYDROFOBEERMIDDELEN

INJECTIEVLOEISTOF
BucoDif
Diffusiefles
INJECTIE GEL
BucoDif GEL

Buco
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Buco

Buco staat voor een uitgebreid gamma van professionele producten,
die oplossingen bieden voor tal van problemen in en rond gebouwen.
Met meer dan 30 jaar ervaring staat Buco garant voor topkwaliteit op alle niveau’s.
Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de strengste criteria om een perfecte
kwaliteit en duurzaam resultaat te waarborgen.
Ook voor technische bijstand vóór, tijdens en na de uitvoering van uw project kunt u
op ons rekenen voor:
•
•
•

professioneel technisch advies
duidelijke productfiches en veiligheidsfiches
instructies

Het Buco productgamma biedt oplossingen voor vochtproblemen, reiniging van
diverse ondergronden, bescherming tegen atmosferische vervuiling en graffiti,
toeslagstoffen en andere gespecialiseerde bouwchemicaliën.

building conservation products

Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing voor uw
probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende oplossing op maat.
Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en
technieken, met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, milieu, applicatie en
mogelijke toepassingen.
Buco products:
•

specifiek ontwikkeld voor de professionele gebruiker.

•

hoogwaardige en veilige producten

•

prijsverantwoord

•

eenvoudige toepassing

•

milieuverantwoorde oplossingen

•

optimale verwerkbaarheid voor een maximaal rendement

•

technische ondersteuning en advies bij uw projecten

building
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Precies daarom worden de Buco producten bijzonder gewaardeerd
door professionele gebruikers, architecten en opdrachtgevers.
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vocht

Injectiegel
BucoDif GEL
Hooggeconcentreerde injectiegel voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in
metselwerk. WTCB rapport DE 622 X 806 .
•
•
•
•
•
•
•

Bijzonder doeltreffend door hoge concentratie van actieve stoffen
Blijvende werking na polymerisatie
Eencomponentig en gebruiksklaar
Te verwerken met standaard siliconenpistool
Klaar voor gebruik
Solventvrij, geurloos
Geen productverlies, geen vlekken

building conservation products

• Eenvoudige toepassing:
1. Boor elke 10 cm horizontaal een gat diam. 12 of 14mm
2. Boordiepte: muurdikte min 3 tot 4cm
3. Verwijder het stof uit het boorgat
4. Vul het boorgat op met BucoDif Gel, begin achteraan
art. nr

verpakking

omverpakking

applicatie

muurdikte

boordiepte

verbruik

BUC03AI005

koker 310 ml.

24

standaard
siliconenpistool

10 cm
20 cm
30 cm
40 cm

7cm
16cm
26cm
36cm

4,2 lm per koker
1,6 lm per koker
1 lm per koker
0,7 lm per koker

BUC03AI007

emmer 5 l.

drukvat
sproeipomp

10 cm
20 cm
30 cm
40 cm

7cm
16cm
26cm
36cm

14 lm per liter
5,2 lm per liter
3,2 lm per liter
2,25 lm per liter

Injectievloeistof
BucoDif
Dunvloeibaar product voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in muren.

BUCO

•
•
•
•
•
•

Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie
Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met diffusieflessen of met injectiepomp.
Eencomponentig en gebruiksklaar
Is dunvloeibaar en garandeert een goede verspreiding in de muur.
Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam.
Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang.
art. nr

verpakking

omverpakking

BUC03AI001

bus 5 l.

4 / 96

BUC03AI002

bus 25 l.

24

BUC03AI003

vat 200 l.

2

BUC03AI004

cont. 1000 l.

1

applicatie

verbruik

diffusiefles
injectiepomp

2 liter
per lopende meter
per 10 cm muurdikte
of
250ml per fles per
10cm muurdikte

Diffusiefles
Kunststof flessen met top om BucoDif eenvoudig in de muren te injecteren.
•
•
•
•

Voor een probleemloze en efficiënte injectie van muren met BucoDif.
Herbruikbaar
Eenvoudige toepassing
8 flessen per lopende meter muur
art. nr

verpakking

omverpakking

PRL70FP002

doos 25 st.

24
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Buco

Solventvrije hydrofobeermiddelen
BucoLan eco
Solventvrij hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk,
beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerklagen.
WTCB rapport 622 X 829.
Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor vers voeg- en metselwerk.

art. nr

Solventvrij, milieuvriendelijk
Duurzaam resultaat
Kleurloos na applicatie
Niet filmvormend en dampdoorlatend
Laat de muren ademen
Gebruiksklaar, milieuvriendelijk, economisch
Makkelijk aan te brengen

verpakking

omverpakking

BUC02AG001

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AG002

bus 25 l.

24

BUC02AG003

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte /
laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

wit
kleurloos na
applicatie

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

0,5 - 1
l./m²

building conservation products

•
•
•
•
•
•
•

Solventgebaseerde hydrofobeermiddelen
BucoLan
Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van
metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerklagen,
ouder dan 2 jaar.
•
•
•
•
•
•
art. nr

Kleurloos
Onzichtbaar na applicatie,
Niet filmvormend
Laat muren ademen, dampdoorlatend
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
Duurzaam resultaat

verpakking

omverpakking

BUC02AF001

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AF002

bus 25 l.

24

BUC02AF003

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte /
laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

0,5 - 1
l./m²

BucoLan super

•
•
•
•
•
•
•
art. nr

Hoog alkalibestendig, verzeept niet op verse mortel
Kleurloos
Onzichtbaar na applicatie
Niet filmvormend
Dampdoorlatend, laat muren ademen
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
Duurzaam resultaat

verpakking

omverpakking

BUC02AF005

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AF006

bus 25 l.

24

BUC02AF007

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte /
laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

0,5 - 1
l./m²

BUCO

Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van
metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerklagen.
Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor recent voeg- en metselwerk.
WTCB rapport DE577033/16
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impregneermiddelen

Buco

Water- en olie-afwijzend maken van beton en klinkers
BucoLan prevent
Kleurloze impregnering voor poreuze minerale vloeren. Voorkomt indringen van olie en
water en vertraagt het groen worden van minerale ondergronden zoals klinkers, beton,
terracotta,…
•
•
•
•
•
•
art. nr

Kleurloos na applicatie
Niet filmvormend
Laat de ondergrond ademen, dampdoorlatend
Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
Droogt snel en kleefvrij op
Ook voor nieuwe klinkers

verpakking

omverpakking

BUC02AH001

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AH002

bus 25 l.

24

BUC02AH003

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

0,1 - 1
l./m²

Steenverstevigers
BucoSolid

building conservation products

Eéncomponentige, laaggeconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen
van bindmiddel in verweerde, poreuze zachte bouwmaterialen. Kleurloos en meestal
onzichtbaar na applicatie. Speciaal voor zachte steensoorten. 42% actieve stof.
•
•
•
•
•
•
art. nr

Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
Eéncomponent
Gebruiksklaar
Niet fimvormend en dampdoorlatend
Dunvloeibaar voor een goede indringing

verpakking

omverpakking

BUC02AE001

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AE002

bus 25 l.

24

BUC02AE003

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

te bepalen door
proefvlak

BucoSolid super
Eéncomponentige, 75% geconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen
van bindmiddel in verweerde, poreuze bouwmaterialen. Kleurloos en meestal onzichtbaar
na applicatie. Speciaal voor hardere steensoorten. 75% actieve stof.
•
•
•
•
•
•

BUCO

art. nr

Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
Eéncomponent
Gebruiksklaar
Niet fimvormend en dampdoorlatend
Dunvloeibaar voor een goede indringing

verpakking

omverpakking

BUC02AE004

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AE005

bus 25 l.

24

BUC02AE006

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

te bepalen door
proefvlak

BucoSolid ultra
Eéncomponentige, hooggeconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen
van bindmiddel in verweerde, poreuze harde bouwmaterialen. Kleurloos en meestal
onzichtbaar na applicatie. 100% actieve stof.
•
•
•
•
•
•
art. nr

Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
Eéncomponent
Gebruiksklaar
Niet fimvormend en dampdoorlatend
Dunvloeibaar voor een goede indringing

verpakking

omverpakking

BUC02AE010

bus 5 l.

4 / 96

BUC02AE011

bus 25 l.

24

BUC02AE012

vat 200 l.

2

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

kleurloos

gebruiksklaar

tot
verzadiging

1

lagedrukspuit
borstel
rol

te bepalen door
proefvlak
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reinigingsmiddelen

Buco

Olievlekverwijderaar
BucoStar H4
Vlekkenverwijderaar voor olie- en vetvlekken uit poreuze materialen.
Uitgieten over de olievlek, wachten, klaar!
Dé oplossing voor alle olie- en vetvlekken op poreuze materialen, zoals:
• vetvlekken op natuursteenvloeren, klinkers en terrassen
• olievlekken op de oprit door lekkende auto’s
• reiniging van olievlekken op gevels door gesprongen hydraulische leidingen
• reiniging van magazijnvloeren
Geschikt voor: beton, klinkers, natuursteen, hout, en andere poreuze materialen
art. nr

verpakking

omverpakking

kleur

mengvloeistof

applicatie

verbruik

BUC40IJ001

bus 1 l.

12

kleurloos

gebruiksklaar

gieten

0,5 - 1 m²/l.

Zure gevelreiniger
Lichtzure gevelreiniger voor gevels.
Professionele dikvloeibare gevelreiniger voor het efficiënt verwijderen van vervuiling van alle
zuurbestendige materialen. Bevat géén zoutzuur of vrije fluorwaterstofzuren.
•
•
•
•
•

Tevens ontkalker en ontroester
Makkelijke verwerking
Langdurige inwerking door dikvloeibare formulering
Naspoelen met zuiver water, bij voorkeur onder hoge druk
Niet gebruiken op lichtmetalen

art. nr
BUC40DN009

verpakking
bus 10 l.

omverpakking
24

kleur
kleurloos

verdunning

applicatie

verbruik

inwerktijd

puur tot 1:5

zachte borstel
spons

0,25 - 1
l./m²

20 - 30 min

VOOR

NA

Alkalische gevelreiniger
BucoStar A20

Sterk alkalische pasteuze gevelreiniger.
Op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, speciale reinigingsversterkers,
verdampingsvertragers en plantaardige verdikkingsmiddelen.
• Verwijdert atmosferische vervuiling, patina, verf, olie,...
• Biologisch afbreekbaar
• Werkt ook als verfafbijter

BUCO

Geschikt voor gevelstenen, klinkers, cementpleisters, uitgewassen grindbeton, diverse natuursteensoorten...

Zeer geschikt voor de reiniging van zuurgevoelige minerale ondergronden, zoals beton, kalkhoudende
natuursteen, witsteen, blauwe hardsteen.

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC40DN010

emmer 10 kg.

24

kleur

verdunning

applicatie

verbruik

inwerktijd

onverdund

zachte borstel
rol

0,3 - 0,5
l./m²

min 30 min
max 36 u
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BucoStar S10

building
conservation
products

reinigingsmiddelen

Buco

Reinigingsmiddelen
Reiniging van kunststoffen
BucoStar plasticlean

Hoogwaardig reinigingsmiddel voor kunststoffen en gecoate vlakken.
•
•
•
•
•

Bevat geen agressieve bestanddelen
Voor binnen- en buitentoepassing
Ruikt fris
Eenvoudig met water af te spoelen.
Kan sterk verdund worden (tot 1 : 30)

Voor de reiniging van kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC40DS002

bus 5 l.

4 / 96

BUC40DS003

bus 10 l.

36

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

gebruiksklaar en
verdunbaar tot
1:30

applicatie

verbruik

spons, doek
lagedrukspuit
borstel

0,1 - 0,25 l/m²

BucoStar plastiprotect

Beschermingsmiddel voor kunststoffen oppervlakken.

building conservation products

•
•
•
•

Kleur- en glansherstellend
Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
Makkelijke toepassing
Geeft een mooie glans

Voor een glanzende bescherming van kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC40DS005

bus 5 l.

4 / 96

BUC40DS006

bus 10 l.

36

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

gebruiksklaar

applicatie

verbruik

spons, doek

0,04 - 0,1 l/m²

BucoStar plastiplus

Reinigings- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en beschermende was.
Voor reiniging én bescherming van kunststoffen oppervlakken, zoals PVC ramen.
•
•
•
•

Reiniging én bescherming in één enkel product
Kleur- en glansherstellend
Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
Makkelijke toepassing

BUCO

Voor een kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen, gecoate oppervlakken

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC40DS008

bus 5 l.

4 / 96

BUC40DS009

bus 10 l.

36

kleur

mengvloeistof
gebruiksklaar

dikte / laag

aantal
lagen

applicatie

verbruik

spons, doek
witte pad

0,04 - 0,1 l/m²
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Buco

Reiniging van aluminium en inox
BucoStar aluplus

Reinigings- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en beschermende wax.
Voor reiniging én bescherming van gecoate aluminium.
•
•
•
•

art. nr

Reiniging én bescherming in één enkel product
Kleur- en glansherstellend
Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
Makkelijke toepassing

verpakking

omverpakking

BUC40DS017

bus 5 l.

4 / 96

BUC40DS018

bus 10 l.

36

kleur

mengvloeistof

dikte / laag

aantal
lagen

gebruiksklaar

applicatie

verbruik

spons, doek
witte pad

0,04 - 0,1 l/m²

applicatie

verbruik

spons, doek
witte pad

0,04 - 0,1 l/m²

BucoStar inoxplus

Reiniging en bescherming van inox oppervlakken.
Geeft een mooie volle glanslaag
Werkt glansherstellend
Vermindert vuilaanhechting, vlekken en vingerafdrukken
Makkelijke toepassing
Volledig reukloos, dus ook voor binnentoepassing

Verbruik:
Toepassing:
Verpakking:

verpakking

omverpakking

BUC40DS020

bus 2,5 l.

4 / 96

15 tot 25 m² per liter
spons, doek
10 liter

kleur

mengvloeistof
gebruiksklaar

dikte / laag

aantal
lagen

BUCO

art. nr

building conservation products

•
•
•
•
•
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Buco
Peel-off droogreinigers

BucoStar peel-off
Filmvormende, mechanisch reinigende peel-off coating voor het droog verwijderen van
roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds.
Vrij van schadelijke en agressieve chemicaliën.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklaar
Op basis van natuurlijke grondstoffen
Makkelijke applicatie
Aanbrengen op de ondergrond
Wacht tot de rubberfilm gevormd is
Afpellen van het rubbervel
Geen gevaarlijk afval
Zeer geschikt voor reiniging na brand

Toepasbaar op: baksteen, natuursteen, beton, gips, hout, kunststof,...
art. nr

verpakking

omverpakking

applicatie

verbruik

BUC40DR001

bus 10 kg.

24

borstel
spatel
spuit

0,5 - 1,5 kg/m²

building conservation products

BucoStar peel off super

Reiniging van een basktenen
gewelf met
BucoStar Peel-off super.
Bovenaan: vóór de reiniging
Onderaan links: tijdens
Onderaan rechts: na de reiniging

Filmvormende en complexvormende reinigende peel-off coating voor het droog
verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds.
De complexerende bestanddelen verhogen het reinigend vermogen.
Niet gebruiken op gepolijste natuursteen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklaar
Op basis van natuurlijke grondstoffen
Makkelijke applicatie
Aanbrengen op de ondergrond
Wacht tot de rubberfilm gevormd is
Afpellen van het rubbervel
Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
Zeer geschikt voor reiniging na brand
Bevat complexvormende bestanddelen

Toepasbaar op: baksteen, natuursteen, beton, gips, hout, kunststof,...
art. nr

verpakking

BUC40DR002

omverpakking

applicatie

verbruik

24

borstel
spatel
spuit

0,5 - 1,5 kg/m²

bus 10 kg.

BUCO

BucoStar complexon
Pasteus reinigingsmiddel op basis van complexerende verbindingen voor een milde
reiniging van gevoelige bouwmaterialen.
De complexerende verbindingen weken het vuil zonder schadelijke gevolgen los.
In geval van natte reiniging wordt BucoStar complexon na de inwerktijd met warm water
weggespoten.
Omdat de pasta zelf niet verrubbert, werkt men voor een droge reiniging
katoengaas en nonwoven in de pasta in, zodat afpellen ook hier mogelijk is.
•
•
•
•
•

Zachte, chemisch niet-agressieve reinigingsmethode dmv complexvormende bestanddelen
Gebruiksklaar
Makkelijke verwerking
Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
Bevat complexvormende bestanddelen
art. nr

verpakking

omverpakking

applicatie

verbruik

BUC40DR003

bus 10 kg.

24

borstel
spatel
spuit

0,5 - 1,5 kg/m²

product

vorming
rubberfilm

BucoStar Peel off



BucoStar Peel off super



BucoStar Peel off complexon

complexvormende
bestanddelen




afpelbaar

binnen / buiten



binnen



binnen
binnen / buiten
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Graffitiverwijderaars / verfstrippersB
Buco
Graffitiverwijderaars en verfafbijters
BucoStrip eco gel
Pasteuze, milieuvriendelijke graffitiverwijderaar voor minerale ondergronden.
Verfstripper voor het verwijderen van gevelverf.
Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger.
•
•
•
•

Lange inwerktijd mogelijk (pasteus product)
Tast de ondergrond niet aan
Makkelijke toepassing
Ideale verfafbijter voor grote oppervlakken en gevels

Toepassing: baksteen, beton, cement-, kalk- en silicaatpleisters, marmer, graniet en andere natuursteen.
art. nr

verpakking

omverpakking

BUC01AA003

bus 5 l.

4 / 96

BUC01AA004

bus 10 l.

24

kleur

verdunning

applicatie

verbruik

inwerktijd

kleurloos

gebruiksklaar

borstel
rol

0,25 - 1 l./m²

enkele minuten
ifv verfsoort

BucoStrip eco liquid

graffiti & verfverwijderaars

building
conservation
products

•
•
•
•

Gebruiksvriendelijk
Tast de ondergrond niet aan
Eenvoudige toepassing
Doeltreffend

Toepassing: glas, metalen, kunststoffen, hout, met bucoShield Protect beschermde ondergronden

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC01AA011

bus 5 l.

4 / 96

BUC01AA012

bus 10 l.

24

kleur
kleurloos

verdunning

applicatie

verbruik

inwerktijd

gebruiksklaar

borstel
rol
spons

0,1 - 0,25 l./m²

enkele minuten
ifv verfsoort

BucoStrip rapid gel
Sterke pasteuze graffiti verwijderaar en verfafbijter voor minerale ondergronden.
Krachtige verfstripper voor geschilderde gevels.
•
•
•
•
•
•

Krachtig en snelwerkend
Zeer geschikt als verfafbijter voor gevels
Aan te brengen in dikke lagen
Polyvalent, werkt voor vele soorten verven, ook 2 componenten coatings
Bevat geen methyleenchloride
Biologisch afbreekbaar

Toepassing: baksteen, beton, cement-, kalk- en silicaatpleisters, marmer, graniet en andere natuursteen.

BUC01AA008

verpakking
bus 10 l.

omverpakking
24

kleur
kleurloos

verdunning

applicatie

verbruik

inwerktijd

gebruiksklaar

borstel
rol
spons

0,25 - 1 l./m²

afhankelijk van de verfsoort

BUCO

art. nr

Verwijderen van graffiti met warm water onder druk.
Deze gevel werd beschermd met BucoShield ecowax.
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Dunvloeibare bio-afbreekbare graffiti verwijderaar voor gesloten ondergronden.

Anti-graffiti coatings

building
conservation
products

anti-graffiti coatings

Buco
Anti-graffiti coatings

BucoShield ecowax
Semi-permanente (omkeerbare) milieuvriendelijke bescherming tegen graffiti,
atmosferische en andere vervuiling. Product op basis van was.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het beschermen van minerale ondergronden, natuursteen en andere gevelbekleding.
Volledig verwijderbaar, dus bij uitstek geschikt voor monumenten
Bijna onzichtbaar, glanst niet
Ongevaarlijk en onschadelijk
Waterdampdoorlatend en biologisch afbreekbaar.
Verwijder de graffiti eenvoudig en snel met een hogedrukreiniger met warm water (min 75 bar, 90°C)
Na verwijdering opnieuw aanbrengen voor nieuwe bescherming
Milieuvriendelijk, solventvrij, niet ontvlambaar en uv-bestendig
Ook zeer geschikt als bescherming van vb krabpleisters en siliconenpleisters

Toepassing: baksteen, beton, natuursteen, kalkzandsteen, kalk- en cementpleisters, acrylaat
art. nr

verpakking

omverpakking

kleur

BUC01AB002

bus 5 l.

4

BUC01AB003

bus 10 l.

wit,
kleurloos na
applicatie

verdunning

applicatie

verbruik

applicatiemethode

gebruiksklaar

borstel, rol
lagedrukpomp
airless

0,2 - 0,35 l./m²

2 lagen kruislings
met 2 uur tussentijd

building conservation products

BucoShield protect
Permanente anti-graffiti coating én hydrofuge in één product!
Zeer doeltreffende, solvenvrije anti-graffiticoating voor baksteen, beton, pleisters en andere
minerale ondergronden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Langdurige werking
Vele malen reinigbaar zonder aantasting van de coating
Sterke vet- en olieafstotende eigenschappen
Nagenoeg onzichtbaar
Zeer hoge UV-bestendigheid
Zuur- en alkalibestendig
Niet filmvormend
Waterdampdoorlaatbaar

Toepassing: onbehandeld metselwerk, beton, minerale pleisters en natuursteen tegels
art. nr

verpakking

omverpakking

kleur

BUC01AB007

bus 5 l.

4

BUC01AB008

bus 10 l.

transparant
kleurloos na
applicatie

verdunning

applicatie

verbruik

applicatiemethode

gebruiksklaar

borstel, rol
lagedrukpomp
airless

0,2 - 0,33
l./m²

2 lagen met 30 min
tussentijd
doorgehard na 3-4 dagen

BucoStrip neutraliser

BUCO

Neutraliserend middel én reinigingsmiddel in één product.
Verhindert dat graffiti zich opnieuw vastzet op de gereinigde ondergrond.
•
•
•
•
•

Makkelijk toe te passen
Maakt graffitiverwijdering eenvoudiger
Reinigt de ondergrond.
Milieuvriendelijk
Voorkomt vlekvorming

Toepassing: natuursteen, baksteen, beton, kalkzandsteen, hout, blanke metalen, glas, alkydlakken,
acrylaat, kuststof, plexi- en lexaanglas, marmer, polyurethaanlakken en trespa.
art. nr

verpakking

BUC01AA021

bus 10 l.

omverpakking

verdunning

applicatie

verbruik

tot max 1 : 3

borstel, spons
lagedrukpomp

0,1 - 0,2 l./m²
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Toeslagstoffen voor mortels

building
conservation
products

Buco
toeslagstoffen

BucoPlast superlatex

Hoogwaardige toeslagstof met uitzonderlijke eigenschappen voor het maken van
cementgebaseerde mortels voor waterdichting, betonherstelling en tegellijmen
•
•
•
•
•
•

Sterk verbeterde verwerkbaarheid
Waterdichting
Uitzonderlijke hechting en flexibiliteit
Verhindert te snelle uitharding bij hoge temperaturen (>25°C)
Verhoogde slijtvastheid en betere weerbestendigheid
Maakt mortels stofvrij en beter bestand tegen chemicaliën

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC10DH001

bus 5 l.

4 / 96

BUC10DH002

bus 25 l.

24

kleur
wit melkachtig

toepassing

dosering

aanbrandlaag

puur

hechtlaag cementpleister

1 deel + 1 deel water

cementpleister

1 deel + 3 delen water

betonreparatiemortel

1 deel + 1 deel water

uitvlakmortel / kaleimortel

1 deel + 2 tot 3 delen water

dikbed tegellijm

1 deel + 3 delen water

BucoPlast airmix

Luchtbelvormer voor cement- en kalkmortels.

art. nr

verpakking

omverpakking

BUC10DH100

Bus 5 l.

4 / 96

BUC10DH110

Bus 25 l.

24

BUC10DH120

Vat 200 l.

2

kleur

toepassing

building conservation products

• Optimale verwerkbaarheid en soepelheid van metselmortels
• Na uitharding: verhoogde vorstbestendigheid en weersbestendigheid
• Vermindert de capillariteit en waterdoorlaatbaarheid

dosering

BucoPlast anti-gel

Antivries toeslagstof voor mortels
• Laat toe om mortels bij lage temperaturen te verwerken
• Verkorte uithardingstijd
• Sneller belastbaar

verpakking

omverpakking

Bus 5 l.

4 / 96

BUC10DH210

Bus 25 l.

24

BUC10DH220

Vat 200 l.

2

kleur

toepassing

dosering

BUCO

art. nr
BUC10DH200
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speciale toepassingen

Buco

Speciale toepassingen
Vochtwerend membraan - dampscherm - roetblokkeerder
BucoBloc B100

Hoogwaardige latex membraan als oplossing voor vele problemen met vocht en
waterdamp. Voorkomt roetdoorslag in pleisterwerk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eencomponentig
Watergebaseerde dikvloeibare coating die ook op vochtige ondergronden bruikbaar is.
Niet giftig, ongevaarlijk, solventvrij en zonder weekmaker
Sneldrogend, vingerdroog in ongeveer één uur.
Goede hechting op vele ondergronden.
Taai, flexibel elastisch en goede scheuroverbruggende eigenschappen.
Lage waterdampdoorlaatbaarheid
Alkalibestendig, kan op een alkalische ondergrond geplaatst worden.
Niet vlekkend en vlekstoppend

Gebruik:
• Vloeren: Onder of boven de ondervloer om een dampdichte membraan te vormen.
• Kelders: Als onderdeel van een waterdichtingssysteem onder het maaiveld.
• Muren: Kan onder pleisters gebruikt worden als water- of waterdampscherm.
• Daken: Als waterdichtingsmembraan voor het hele dak of als component van een reparatiesysteem
Een bescherming tegen UV is aanbevolen.
• Betegelingen: Als tweede waterdichte laag onder tegels in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, balkons.
• Wateropslag: Deze membranen presteren goed in de tests, zelfs bij continue onderdompeling.
• Voedersilo’s : De membraan beschermt het beton tegen corrosie door het voeder.

building conservation products

•
•
•
•

Andere toepassingen
Markeerverf: wegenverf, parkings…
Gasbarrière: bijv voor het beperken van methaantransmissie.
Coating voor het blokkeren van vlekken.

Aan te brengen in 2 lagen. Eerste laag volledig laten drogen alvorens de volgende laag aan te
brengen. Vervolgens een derde laag aanbrengen, en bepleisteren wanneer deze derde laag kleverig
wordt.

verpakking
bus 5 l.

BUC12KE002

bus 10 l.

omverpakking

kleur

verbruik

applicatie

4 / 96

wit

totaal 1,5kg/m²

borstel

BUCO

art. nr
BUC12KE001
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Productkeuzegids

building
conservation
products

Buco

OPSTIJGEND VOCHT
vloeistof

BucoDif

solventvrij

















solventvrij

ondergrond
ouder dan 2
jaar

ondergrond
jonger dan 2
jaar

muren

vloeren

WTCB
rapport



BucoDif GEL

baksteen

snelbouwsteen

natuursteen

WTCB
rapport

gel



HYDROFOBEERMIDDELEN
vloeistof

BucoLan





BucoLan super





BucoLan eco



BucoLan cream
BucoLan prevent





























gebruiksklaar

beton





STEENVERSTEVIGER
solventvrij

BucoSolid





BucoSolid super







BucoSolid ultra







ondergrond

natuursteen

baksteen

verweerd
voegwerk



()







()
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vloeistof

REINIGING
binnen/buiten

zuur/alkalisch

vloeistof/pasta

beton

natuursteen

baksteen

BucoStar H4

binnen/buiten

nvt

vloeistof







BucoStar S10

buiten

BucoStar A20

buiten

zuur

vloeistof



alkalisch

vloeistof

BucoStar peel-off

binnen







nvt

pasta







BucoStar peel-off super

binnen

nvt

pasta







BucoStar complexon

binnen/buiten

nvt

pasta







BucoStar plasticlean

binnen/buiten

nvt

vloeistof

kunststof

BucoStar plastiprotect

binnen/buiten

nvt

creme

kunststof

BucoStar plastiplus

binnen/buiten

nvt

creme

kunststof

BucoStar aluplus

binnen/buiten

zuur

creme

alu

BucoStar inoxplus

binnen/buiten

nvt

vloeistof

inox

bescherming

verwijdering

permanent

dampdoorlatend

beton

natuursteen

baksteen

nvt



BucoStrip neutraliser

bescherming rondom graffiti voor reiniging







BucoStrip eco gel









BucoStrip eco liquid









BucoStrip rapid gel

















BucoShield ecowax



semi





BucoShield protect









BucoShield permanent







anti-vries

metselmortel

waterdichting

betonherstelling

tegellijm







gesloten ondergrond

TOESLAGSTOFFEN

BucoPlast superlatex
BucoPlast airmix

hechting

verwerkbaarheid











BucoPlast anti-gel





BUCO

ANTI-GRAFFITI
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BUCO

building conservation products

Buco
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