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BESCHERMING VAN WAPENINGSIJZER
Mapefer 1K

Corrosiewerende eencomponent cementmortel ter bescherming van wapeningsijzer.
In 2 lagen toe te passen met een kwast.
Verbruik: 100 g/m voor een ijzer van 8 mm (bij aanbrengen van 2 mm product).
Wachttijd alvorens herstelmortel aan te brengen: min. 6 u – max. 24 u
Verpakking: doos van 4 X 5 kg (pal: 36 st.)
		

BETONSANERING
Planitop Rasa & Ripara R2

Niet-structurele, vezelversterkte thixotrope cementmortel voor het herstellen en egaliseren
van beton, in één enkele laag aan te brengen in laagdiktes van 3 tot 40 mm.
Verbruik: ongeveer 1,7kg/m²/mm laagdikte.
Wachttijd alvorens te verdichten met een spaan: ongeveer 30 min
Hoeveelheid mengwater: per zak van 25 kg: min. 4,3 L - max. 4,8 L
		
per zak van 5 kg: min. 0,85 L – max. 0,95 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)
dozen van 4 X 5 kg (pal: 32 st.)

Planitop Rasa & Ripara R4

Structurele, vezelversterkte thixotrope cementmortel voor het herstellen en egaliseren van
beton, in één enkele laag aan te brengen in laagdiktes van 3 tot 40 mm.
Verbruik: ongeveer 1,7 kg/m²/mm laagdikte
Wachttijd alvorens te verdichten met een spaan: ongeveer 20 min.
Hoeveelheid mengwater: per zak van 25 kg: min. 4,1 L - max. 4,4 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Mapegrout T60

CURING COMPOUND
Mapecure SRA

Curing compound voor cementmortels en beton die de hydraulische krimp en de vorming van
haarscheurtjes reduceert.
Verbruik: mortels: 0,25% op het gewicht van het voorbereide mengsel.
Verpakking: bidon van 20 kg (pal: 24 st.)
		

Vezelversterkte, thixotrope mortel voor het herstellen van beton, bestand tegen de inwerking van sulfaten.
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Laagdikte: verticaal: min. 1 cm – max. 10 cm per laag
horizontaal: min. 1 cm - max. 10 cm per laag
> Bijkomende wapeningsstaven voorzien voor toepassingen met een overdikte 		
van meer dan 3 cm tenzij bestaande wapeningsstaven ontbreken.
Verbruik: ongeveer 1,85 kg/m²/mm laagdikte
Hoeveelheid mengwater: handmatige verwerking: min. 4,1 L - max. 4,3 L
gespoten verwerking: min. 4,2 L - max. 4,4 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Mapegrout Thixotrope B

Vezelversterkte, thixotrope mortel met gecompenseerde krimp voor het herstellen van beton.
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Laagdikte: verticaal: min. 1 cm – max. 3 cm per laag
Verbruik: 1,9 kg/m²/mm laagdikte.
Hoeveelheid mengwater: handmatige verwerking: min. 3,75 L - max. 4,0 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)
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BETONSANERING
Mapegrout Rapido

Mapegrout 430

Mapegrout Colabile

Sewament 40

Snelbindende en -hardende vezelversterkte mortel met een beheerste krimp voor het
herstellen van beton.
Bindingstijd: minder dan 30 minuten
Verwerkingstijd: 10 minuten
Verbruik: 1,8 kg/m²/mm laagdikte.
Laagdikte: max. 2,5 cm per laag
Hoeveelheid mengwater: handmatige verwerking: min. 3,75 L-max. 4,0 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Vezelversterkte, gietmortel met gecompenseerde krimp voor het herstellen van beton.
Bindingstijd: ongeveer 1 uur
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Verbruik: 2,1 kg/m²/mm laagdikte.
Laagdikte: max. 4 cm per laag
Hoeveelheid mengwater: handmatige verwerking: min. 3,25 L - max. 3,5 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Normaal bindende, vezelversterkte, thixotrope mortel met gecompenseerde krimp en een
fijne korrelopbouw voor het renoveren van beton.
Bindingstijd: 4 uur
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Verbruik: ongeveer 1,7 kg/m²/mm laagdikte.
Laagdikte: per laag: min. 0,5 cm - max. 3,5 cm
Hoeveelheid mengwater: handmatige verwerking: min. 4,4 L - max. 4,6 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Snelbindende en -hardende eencomponent cementmortel met een hoge chemische
weerstand, voor de herstelling en bescherming van beton tegen zuren.
Geschikt voor handmatige en droog gespoten verwerking.
Bindingstijd: afhankelijk van de temperatuur
Verwerkingstijd: tussen de 10 en 40 minuten
Verbruik: 1,87 kg/m²/mm laagdikte.
Laagdikte: max. 2 cm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 2,85 L - max. 3,1 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)		

Mapegrout Gunite

Gebruiksklare, veelzijdige, vezelversterkte eencomponent cementmortel, aan te brengen met
behulp van de droge en natte spuitmethode. Enkel voor gespoten verwerking.
Bindingstijd: tussen 1 en 2 uur
Verwerkingstijd: minder dan 1 uur
Verbruik: ongeveer 2 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 4cm per laag
Hoeveelheid mengwater: gespoten verwerking: min. 3 L-max. 3,25 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Mapegrout BM

Tweecomponenten cementmortel met een kleine elasticiteitsmodulus voor het herstellen
van beton. Geschikt voor handmatige en gespoten verwerking.
Bindingstijd: ongeveer 4 uur
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Verbruik: ongeveer 2,1 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 3,5 cm per laag
Verpakking: zakken van 25 kg en bus van 4,7 kg (pal: 50 st.)		
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PRODUCTEN VOOR EGALISATIE EN OPPERVLAKTEHERSTELLING VAN BETON
Monofinish

Normaalbindende eencomponent cementmortel voor het egaliseren van beton en
cementpleisterwerk.
Bindingstijd: ongeveer 30 minuten
Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur
Verbruik: 1,4 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 3 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 4 L - max. 4,2 L
Verpakking: zakken van 22 kg (pal: 50 st.)

Planitop Fine Finish

Egalisatiemortel met ultrafijne korrelopbouw voor beton, aanbevolen voor de afwerking van
zichtbare oppervlaktes.
Bindingstijd: ongeveer 70 minuten
Verwerkingstijd: ongeveer 45 minuten
Verbruik: 1,2 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 1-3 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 8 L - max. 8,4 L
Verpakking: zakken van 20 kg (pal: 50 st.)

Nivoplan

GRIJS

WIT

Egalisatiemortel voor wanden en plafonds binnens- en buitenshuis, voor laagdikten van 2 tot
20 mm.
Bindingstijd: meer dan 3 uur
Verwerkingstijd: ongeveer 2-3 uur
Verbruik: 1,5 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 20 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 5,75 L - max. 6,5 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Planitop Fast 330

Vezelversterkte, snelbindende cementmortel voor vloeren en wanden, geschikt voor zowel
binnen- als buitentoepassingen, in laagdiktes van 3 tot 30 mm.
Bindingstijd: ongeveer 1 uur
Verwerkingstijd: ongeveer 20 minuten
Verbruik: 1,45 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: max. 30 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 4,5 L - max. 5 L
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.)

Nivolite F

MUISGRIJS

Fijn licht egalisatiemiddel voor muren, met hoog rendement.
Bindingstijd: ongeveer 60 minuten
Verwerkingstijd: ongeveer 90 minuten
Verbruik: 1,0 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: 1-4 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 6,75 L - max. 7,5 L
Verpakking: zakken van 15 kg (pal: 50 st.)

Nivolite G
HELDERGRIJS

Polyvalent licht egalisatiemiddel voor muren, met hoog rendement.
Bindingstijd: ongeveer 60 minuten
Verwerkingstijd: ongeveer 90 minuten
Verbruik: 1,0 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: 1-10 mm per laag
Hoeveelheid mengwater: min. 5 L - max. 5,7 L
Verpakking: zakken van 15 kg (pal: 50 st.)
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BESCHERMING VAN BETON
Mapelastic Guard

Elastische tweecomponenten cementmortel voor de bescherming van betonconstructies
tegen carbonatatie en microscheurtjes. In twee lagen toe te passen. Mogelijkheid tot
versterking met Mapenet 150 van zones die aan grote belastingen onderhevig zijn.
Wachttijd tussen 2 lagen: 4-5 uur
Verwerkingstijd: 1 uur
Verbruik: handmatige verwerking: 1,7 kg/m²/mm laagdikte
gespoten verwerking: 2,2 kg/m²/mm laagdikte
Laagdikte: min. 2 mm per laag.
Verpakking: zakken van 24 kg en bus van 8 kg (pal: 50 st.)

Elastocolor Pittura

Elastomere beschermende verf voor het overbruggen van scheuren in beton, geschikt
voor zowel binnen- als buitentoepassingen, met een permanente elasticiteit en een grote
weerstand tegen carbonatatie.
Kleuren: Wit of ColorMap
Aanbevolen voorstrijk: Malech
Verwerking: met rol, kwast of gespoten
Verdunning: 10 - 15 % water.
Verbruik: 0,2 - 0,4 kg per m² per laag
Verpakking: emmers van 20 kg

Antipluviol W

Waterafstotend impregneermiddel op basis van siliconenhars.
Klaar voor gebruik.
Verbruik: 0,2 – 1kg/m² (voor één laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).
Verwerking: met rol, kwast of gespoten
Reiniging: met water
Verpakking: emmer van 10 kg
			

Wallgard Graffiti Barrier
Antigraffiti beschermlaag.
Klaar voor gebruik.
Verbruik: 0,03 à 0,15kg/m²
Verwerking: met rol, kwast of gespoten
Reiniging: met water
Verpakking: emmers van 5 kg en 20 kg
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Drop
Effect

Planiseal WR 85 Gel

Thixotrope impregnatiegel op basis van silaan, klaar voor gebruik, hydrofoob.
Intrekkende bescherming tegen chloriden en vries/dooi cycli voor constructies in gewapend beton.
De ondergrond dient droog te zijn alvorens het product aan te brengen.
De toepassing tegen regen beschermen gedurende ten minste 12 uur.
Toepassing in één laag.
Penetratiediepte: Klasse II, meer dan 10 mm.
Verwerking: met rol of gespoten
Verbruik: 0,3-0,5 kg/m²
PI-MC-IR
Verpakking: emmers van 5 kg
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (H)
PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

1

SYSTEEM TER BESCHERMING EN HERSTELLING VAN
BETON MET DUURZAME ELASTOMERE BEKLEDING

1 Betonondergrond
2 Corrosiewerend product
Mapefer 1k
3 Herstelmortel
Planitop Rasa & Ripara R4

4 Oppervlakteherstelling en
bescherming
Planitop Fine Finish
5 Decoratieve en beschermende
elastomere verf
Elastocolor Pittura

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen gelieve u tot onze technische dienst te wenden.
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SYSTEEM TER BESCHERMING EN STRUCTURELE
HERSTELLING VAN ELEMENTEN IN GEWAPEND BETON
MET EEN DUURZAME ELASTOMERE BEKLEDING
1 Betonbekleding
2 Corrosiewerend product
Mapefer 1k
3 Herstelmortel
Planitop Rasa & Ripara R4

4 Acryl voorstrijk
Malech
5 Decoratieve en beschermende
elastomere verf
Elastocolor Pittura

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen gelieve u tot onze technische dienst te wenden.
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ONZE TROEVEN

TECHNISCH ADVIES
Aansluitend op ons
bezoek, stellen wij een
technisch advies op dat
vervolgens door onze
technische dienst
gecontroleerd, gevalideerd, genummerd en
verzonden wordt.

HOOGWAARDIGE TECHNISCHE BIJSTAND OP DE WERF NA
AFSPRAAK			
Controle van de ondergrond
Advies door onze technische dienst

Diagnose
Werfopvolging

WIJ WERKEN MET VOORSCHRIFTEN DIE GARANT STAAN VOOR
KWALITEITSVOL WERK

5

ONZE UITRUSTING
SCLEROMETER

TOT UW DIENST

TREKWEERSTANDMETER

Volledig controlemateriaal om u te ondersteunen.

4

GRATIS Service van topkwaliteit.
Een volledig productgamma voor de herstelling en afwerking van beton.
Rechtstreeks contact met uw toegewezen vertegenwoordiger.

ONZE OBJECTIEVEN

3

Onze toestellen worden minstens 1x per jaar gecontroleerd en geijkt.

2

AANBEVELINGEN VOOR GESPOTEN TOEPASSINGEN
Dit document zal u
helpen bij de keuze van
uw sproeiuitrusting voor
mortels.
Te verkrijgen bij de
technische dienst
technical@mapei.be

1

1. Bewijzen dat U door te kiezen voor de Mapei betonherstellingsproducten
ook kiest voor kwaliteitsvol werken in alle veiligheid.

2. Steeds ter uwer beschikking staan onder alle omstandigheden.
3. Ons onderscheiden van onze concurrenten dankzij onze technische
bijdrage op uw werven.

4. U binnenkort te mogen verwelkomen in onze nieuwe gebouwen voor
opleidingen en producttesten.
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CERTIFICATEN

MAPEI : GECERTIFICEERDE KWALITEIT

HERSTELLING EN BESCHERMING VAN BRUGPIJLERS

CT

CHAPES
CIMENT

C30-F6

A1 fl

DE PRODUCTEN EN SYSTEMEN VAN MAPEI VOLDOEN AAN DE EUROPESE BOUWPRODUCTENRICHTLIJN
(CPR 305/2011, voorheen CPD)
EN 998-1
EN 12004
EN 13813
De lijmen voor keramische tegels en natuursteen,
pleisterwerk, dekvloermaterialen, metselmortels,
EN 998-1
EN 12004
EN 13813
producten voor het herstellen en beschermen van
beton, betonhulpstoffen, bevestigingssystemen,
EN 1504
EN 934
EN 998-1
EN 12004
EN 13813
gevelisolatie, etc., zijn in overeenstemming met
Europese normen en dragen de CE-markering, zoals vereist door de CPR. De specifieke symbolen, waarmee wordt aangegeEN 934 informatiebladen.
EN 15824
ven dat er aan de vereiste norm wordt voldaan, zijn terug te vinden in de catalogusEN
en1504
op de technische

CT
Andere symbolen geven de producteigenschappen
weer door benaming van de relevanteC30-F6
EN 15824 A1
Europese normen.
CHAPES
CIMENT

fl

CONFORME À LA NORME EUR

EN 13813

CT

CHAPES
CIMENT

C30-F6

A1 fl

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE

EN 13813

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE

EN 13813

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824
ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 1504
EN 934
DE SYSTEMEN VOOR ELASTISCHE, TEXTIELE,
HOUTEN
EN KERAMISCHE VLOER- EN WANDBEKLEDINGEN ZIJN GECERTIFICEERD VOLGENS
BINNENLUCHTKWALITEITSEISEN DIE ZIJN OPGESTELD DOOR INTERNATIONALE INSTANTIES EN LABORATORIA
ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

1 Hydrovernietigd beton
2 Electrogelast stalen
wapeningsnet
3 Chemische bevestiging
Mapefix VE SF

4 Thixotrope structurele mortel
Mapegrout T60
5 Beschermende elastische
afwerking
Mapelastic Guard

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen gelieve u tot onze technische dienst te wenden.

EMICODE®

GEV

Vanaf 2005 mogen producten, die zijn getest en gecertificeerd door internationaal kwalificeerde
instanties, de “EC1” (very low emission level of volatile organic compounds) en de “EMICODE EC1
PLUS” (very low emission level of volatile organic compounds-Plus) markering dragen. Beide markeringen worden afgegeven door het GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauproducte e.V.). Deze vereniging, waarvan Mapei S.p.A. ook lid is, controleert het
emissieniveau van producten voor vloertoepassingen, lijmen en bouwmaterialen.
EMICODE®

GEV

Recentelijk is aan deze certificeringen
“Der Blaue Engel” toegevoegd. Dit Duitse
milieukeurmerk duidt producten aan die
vriendelijk zijn voor het milieu, de gebruiker en
de eindgebruiker.

De certificeringen van Mapei producten en systemen voor het beheer van kwaliteit, milieu en veiligheid worden afgegeven door internationaal erkende, geaccrediteerde instanties.

MAPEI BEVORDERT DUURZAAMHEID OP EEN CONCRETE WIJZE DOOR DEEL TE NEMEN AAN INTERNATIONALE PROGRAMMA’S EN ORGANISATIES EN DOOR DE
ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN DIE BIJDRAGEN AAN HET WELZIJN VAN MENS EN MILIEU…
Onze inspanningen voor
het milieu
MAPEI ondersteunt architecten
en bouwbedrijven met producten voor de realisatie van innovatieve ontwerpen
die kunnen worden gecertificeerd volgens LEED,
“The Leadership in Energy and Environmental
Design”,ontwikkeld door de U.S. Green Building
Council.

Low Dust®
Dankzij de Low Dust-Technologie
kan de hoeveelheid vrijkomend stof,
tijdens het mengen en gieten van de
producten op poederbasis, met 90%
worden verminderd. Dit is niet alleen beter voor
de gezondheid van de gebruiker, maar ook beter
voor het milieu.
BioBlock®
Deze Mapei-technologie houdt de
vorming en uitbreiding van verschillende soorten schimmels onder
vochtige omstandigheden tegen.

DropEffect®
Bij deze Mapei-technologie wordt gebruik gemaakt van speciale hydrofobe
additieven om uiterst
waterafstotende oppervlakken te
creëren, die minder gevoelig voor vuil
en zeer duurzaam zijn.
Ultracoat fire resistant protection
system® Watergedragen systeem met
certificaat brandwerende bescherming Klasse Bf1 S1 en Cf1 S1

Ultralite Technologie®
Vermindert de hoeveelheid en
volume m.b.t. transport en verbruik
op de werf en heeft tevens een
positieve impact op omgeving en
gezondheid.
Fast Track®
Technologie die een snellere
plaatsing op vloeren en muren
voorziet waardoor kosten en termijnen van uitvoering aanzienlijk worden verminderd.

Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan.
Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’. Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante
kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties
voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.
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