
Zuurbestendig beton zonder KOMO
 

Onlangs introduceerde Van Nieuwpoort Betonmortel een cementvrije beton. Dat hoge weerstand biedt tegen zuren,
zouten en sulfaten. Deze betonmortel is niet KOMO-gecertificeerd en dus niet zomaar toepasbaar binnen het
Bouwbesluit. Wat adviseert Van Nieuwpoort Betonmortel zijn klanten? Een gesprek met Edwin Vermeulen van het
gelijknamige bedrijf.

U heeft een betonmortel ontwikkeld die extra zuurbestendig is. Wat zijn de kenmerken?
“In deze betonmortel zit geen regulier portlandcement of hoogovencement. Het bindmiddel bestaat uit 100 procent gemalen en
gegranuleerde hoogovenslak. De druksterkte van het beton is na 24 uur groter dan 10 N/mm2 en na 28 dagen groter dan 40
N/mm2. De krimp is 1,2 tot 1,5 maal groter dan regulier beton. Doordat de relatieve treksterkte echter beduidend hoger ligt en ook
de kruip wat hoger is, is de scheurgevoeligheid als gevolg van uitdrogingskrimp kleiner. De bestandheid tegen sulfaten en
chloriden is, vergeleken met hoogovencement, hoger.”

Waar kan deze beton volgens u het beste toegepast
worden?
“In vloeren van mestkelders, sleufsilovloeren, roosters
in stallen of vloeren in de zuivelindustrie. Overal waar
de pH laag is en waar zure sappen vrijkomen, biedt
deze betonmortel voordelen.”

Maar de mortel is niet KOMO-gecertificeerd. Hierdoor
is het product niet direct toepasbaar binnen het
Bouwbesluit. Hoe gaat u daarmee om?
“Vlakke delen vallen buiten het Bouwbesluit, dus we
adviseren deze betonmortel vooral toe te passen in
elastisch ondersteunde vloeren. Alleen voor gebruik
in driedimensionale objecten ligt er een twistpunt met
het Bouwbesluit. Diegene die de bouwvergunning
aanvraagt moet dan aantonen dat de toepassing een
gelijkwaardig alternatief is voor wat er in het
Bouwbesluit is opgenomen.”

Kan een klant dat eigenlijk wel aantonen?
“Dat is lastig. Vliegas in beton is een identiek
voorbeeld. Voor deze toepassing is destijds
gelijkwaardigheid aangetoond via onderzoek en een
CUR-aanbeveling, een zogenoemde attestering. Dit
traject kost ongeveer twee ton en duurt twee jaar. De
markt is voor ons te klein om deze weg te
bewandelen.” Een aantal bouwwerken zijn echter
vergunningsvrij, zodat de toepassingsmogelijkheden breder zijn dan alleen vloeren.

Levert u de beton wel voor driedimensionale toepassingen?
“We leveren wel, maar het is aan de volgende schakel in de keten om zijn verantwoordelijkheid te nemen en dit goed te regelen. Ik
weet wel dat er altijd een grijs gebied is. Want hoe het toegepast moet worden, is goed geregeld. Maar als je wilt afwijken van de
regels is er weinig geregeld. Voldoen aan de basiseisen van het Bouwbesluit blijft echter een vereiste.”

Waar moet je speciaal op letten bij het toepassen van deze betonmortel?
“Door de hogere treksterkte is circa 25 procent krimpwapening nodig om de scheurwijdte beperkt te houden. Daarnaast is het
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beton gevoelig voor een slechte nabehandeling. Je kunt het vergelijken met hoogovencement. Als gevolg van de relatief langzame
sterkteontwikkeling kan de oppervlaktekwaliteit tegenvallen als er niet goed wordt nabehandeld. Ook moet rekening gehouden
worden met de arbo-omstandigheden. Omdat de pH-waarde van de mortel hoog is, zijn het dragen van handschoenen en een
veiligheidsbril noodzakelijk. Maar dat geldt ook voor het verwerken van reguliere betonmortel.”

Lees ook: Hoe ongezond is vliegas in beton?
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