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1 Voorwerp(1) 

De mortels Tricosan NSM 4, Tricosan NSM 2 en Tricosan NSM 1 worden gebruikt voor het herstellen van 
beschadigingen en gebreken aan beton.  Het product Tricotec B16 is bestemd voor het beschermen van 
wapeningen. 
 
De toepassingsdomeinen zijn de volgende : 
 
• De mortels zijn van de categorie II en bestemd : 

- voor de herstelling van gebreken en beschadigingen, te wijten aan een gebrekkige verwerking of 
gedraging van het beton, corrosie van de wapening (gebrekkige dekking) of mechanische, fysische of 
chemische belastingen, met het oog op het herstellen van het geometrisch of esthetisch aspect van 
de structuur; 

- om het beton structureel te herstellen. 
 

• Zijn geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN B15-001). 
 
• Ten gevolge van hun carbonatatieweerstand kunnen de herstelmortels gebruikt worden zonder 

bijkomende beschermingsbekleding tegen carbonatatie. 
 
• De dekking van de wapening met de herstelmortel moet overal tenminste 10 mm bedragen.  Wanneer de 

dekking minder dan 20 mm bedraagt is het nodig de wapeningsbeschermer Tricotec B16 aan te brengen. 

                                                      
(1)  Deze goedkeuring werd verleend op basis van de leidraad G0007 (2002) « Herstelmortels op basis van hydraulische 

bindmiddelen ». 
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• Dikte van een mortellaag :  
 

De dikte van een mortellaag mag niet kleiner zijn dan : 
10 mm voor de mortel Tricosan NSM 4; 
6 mm voor de mortel Tricosan NSM2; 
3 mm voor de mortel Tricosan NSM1. 

 
Ze mag niet groter zijn dan 10 mm (Tricosan NSM 1) of 15 mm (Tricosan NSM 2 en Tricosan NSM 4), 
uitgezonderd in welbepaalde plaatselijke zones. 

 
• Op verticale oppervlakken of horizontale onder de hand mag de mortel Tricosan NSM 4 aangebracht 

worden in lagen van 30 mm dikte. 
 
• Temperatuur bij gebruik : de mortels kunnen aangebracht worden bij temperaturen begrepen tussen 5 °C 

en 25 °C zonder bijzondere voorzorgen. 
 
• De mortels kunnen manueel of door spuiten aangebracht worden. 
 

In geval van manueel aanbrengen moet Tricosan NSM 4 gebruikt worden met een aanhechtingslaag, 
bestaande uit Tricosan NSM 4 gemengd met een grotere hoeveelheid water. (zie 2.1.) 
 

• Classificatie : 
 
Mortel Tricosan NSM 4 : U (II) (1) (1) Whs (10,15o,30v) (b) (5,25) 
Mortel Tricosan NSM 2 : U (II) (1) (1) Whs (6,15o) (b) (5,25) 
Mortel Tricosan NSM 1 : U (II) (1) (1) Whs (3,10o) (b) (5,25) 

 
De goedkeuring heeft betrekking op het product, zijn prestaties, zijn duurzaamheid alsook zijn verwerking 
maar niet op de kwaliteit van de uitvoering. 

2 Materialen 

2.1 Mortels Tricosan NSM 4, NSM 2 en NSM 1 

De mortels Tricosan zijn monocomponente mortels op basis van cement gemodificeerd met polymeren. 
 
De inhoud van een zak (25 kg) wordt gemengd met : 

2,5 tot 3,2 liter water voor de Tricosan NSM 4 (4,5 liter water indien de Tricosan NSM 4 gebruikt wordt als 
aanhechtingslaag); 
maximum 3,2 liter water voor de Tricosan NSM 2; 
maximum 3,5 liter water voor de Tricosan NSM 1. 

 
Dmax is respectievelijk 4 mm, 2 mm en 1 mm voor de Tricosan NSM 4, Tricosan NSM 2 en  
Tricosan NSM 1. 

2.2 Wapeningsbeschermer Tricotec B16 

Tricotec B16 is een monocomponente mortel op basis van cement gemodificeerd met polymeren. 
 
De inhoud van het recipiënt (15 kg) wordt gemengd met 2,2  liter water. 

3 Productie en commercialisatie 

De mortels Tricosan NSM en de wapeningsbeschermer Tricotec B16 worden geproduceerd door het bedrijf 
Grace Bauprodukte GmbH, BETEC Mörtelsysteme Alte Bottroper Str. 64, D-45356 Essen. 
 
De commercialisatie in België wordt verzekerd door Grout Techniek bvba, Victor Bocquéstraat 11, 
9300 Aalst. 
 
De gebruikers genieten van technische ondersteuning van het bedrijf. 
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4 Plaatsing  

De herstellingswerken mogen pas uitgevoerd worden na een voorafgaande grondige diagnose van het werk.          
Deze diagnose moet toelaten de oorz(a)k(en) van de beschadigingen, de actuele kenmerken van de drager 
en de meest aangepaste interventietechnieken vast te stellen; daarenboven, indien nodig, houdt dit 
onderzoek rekening met de stabiliteit van het gebouw vóór en tijdens de herstellingswerken. 

4.1 Opslag van de materialen 

De opslag van materialen op de werf is dezelfde als beschreven in 6.3. 

4.2 Voorbereiding van de drager 

De voorbereiding van de drager en het vrijmaken van de wapening worden uitgevoerd conform  5.1 en 5.2 
van de goedkeuringsleidraad nr. G0007 "Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen".  De 
vrijgemaakte wapening moet worden ontdaan van sporen van vet, olie, roest en kalkaanslag. 
 
De te bekomen zuiverheidsgraad is Sa 2 ½ indien de dekking kleiner of gelijk is aan 20 mm.  In het geval 
deze groter is dan 20 mm is de zuiverheidsgraad St 2. 
 
4.3 Aanbrengen 
 
4.3.1 Bereiding van de mengsels 

De procedure om de mengsels zowel voor de mortels als voor de wapeningsbeschermer te bereiden is de 
volgende : 
 
De inhoud van een volledige zak wordt gemengd met  2/3  van de vereiste hoeveelheid leidingwater al 
roerend door middel van een electrische of pneumatische menger met lage draaisnelheid                   
(ongeveer 200 t/min). 
Men zal bij voorkeur een schoepenmenger gebruiken. 
Het mengen wordt verdergezet tot een homogene mortel wordt bekomen, de duur van de homogenisatie is 
in ieder geval nooit minder dan 4 minuten (2 minuten mengen met 2/3 van de vereiste hoeveelheid water, 2 
minuten na het toevoegen van de rest van het aanmaakwater). 
 
Wanneer de Tricosan NSM 4 wordt gebruikt als aanhechtingslaag, wordt de inhoud van een zak gemengd 
met 4,5 liter water tot een homogene mortel wordt bekomen. De mengtijd mag in ieder geval niet minder dan 
4 minuten bedragen. 
 
 
4.3.2 Plaatsing van de mengsels 
 
4.3.2.1 Algemene beschouwingen 

• Verwerkingstijd :  
 
De producten moeten worden verwerkt in een tijdspanne van 80 % van de praktische gebruiksduur 
voorzien door de producent (zie tabel 1). 
 

• Plaatsingsvoorwaarden : 
 
De temperaturen van zowel de lucht als van de drager en de producten zijn begrepen tussen 5 °C en    
25 °C. Er mag geen risico op regen bestaan tijdens de binding van de niet beschermde producten            
(zie tabel 1). 

4.3.2.2 Wapeningsbeschermer Tricotec B16 

• Laagdikte : 
 
Het product wordt aangebracht met een soepele borstel in 2 lagen met een rendement van 2 kg/m²  per 
laag (zijnde, meer dan 2 mm totale dikte na verharding). 
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• Wachttijd tussen lagen : 
 
De wachttijd tussen lagen is : 

± 50 minuten bij 5 °C; 
± 25 minuten bij 20 °C; 
± 20 minuten bij 25 °C. 

 
De mortel wordt aangebracht op de 2de laag wanneer de bekleding droog is, zijnde na : 

± 80 minuten bij 5 °C; 
± 40 minuten bij 20 °C; 
± 35 minuten bij 25 °C. 

 
Tabel 1 – Praktische gebruiksduur en bindingstijd 

 
Praktische gebruiksduur (u.min) Bindingstijd (u) 

Temeratuur 
(°C) 

Tricotec 
B16 

Tricosan 
NSM 4 

Tricosan 
NSM 4 

(aanhechtingslaag) 

Tricosan 
NSM 2 

Tricosan 
NSM 1 

Tricotec 
B16 

Tricosan 
NSM 4 

Tricosan 
NSM 2 

Tricosan 
NSM 1 

5 1 u 50 1 u 10 0 u 40 1 u 15 2 u 00 5 6 6 -7 10 

10 1 u 40 1 u 05 0 u 40 1 u 10 1 u 30 4,5 5 6 6 - 7 

20 1 u 30 1 u 00 0 u 30 1 u 00 1 u 10 4 4 5-6 4 

25 1 u 00 0 u 30 0 u 15 0 u 30 0 u 30 3 2 - 3 3 3 

4.3.2.3 Aanhechtingslaag Tricosan NSM 4 (in voorkomend geval) 

• Laagdikte : 
 
De  mortel wordt in één laag met de borstel aangebracht met een rendement van 1 tot 2 kg/m² (zijnde 0,5 
tot 1 mm totale dikte na verharding). 
 

• Verwerkingstijd van de mortel : 
 
De mortier Tricosan NSM 4 moet worden aangebracht op de nog verse aanhechtingslaag, de maximale 
wachttijd van : 

15 minuten bij 5 °C en 10 °C; 
10 minuten bij 20 °C; 
5 minuten bij 25 °C. 

 
Indien de aanhechtingslaag verhard of gedroogd is, is het gepast deze op mechanische wijze te 
verwijderen. 

4.3.2.4 Mortels Tricosan NSM 4, Tricosan NSM 2 en Tricosan NSM 1 

• Laagdikte : 
 
De maximale en minimale laagdikten zijn in 1.1. opgenomen. De maximale dikten per laag mogen niet 
overschreden worden tenzij in zeer lokale zones. 
 
Een volgende laag kan slechts aangebracht worden wanneer de voorgaande laag voldoende verhard is 
(ten minste na het einde van de binding – Zie tabel 1). 
 

• Aanbrengen : 
 
De mortels kunnen aangebracht worden volgens de traditionele methoden, met spatel,  trueel of door 
spuiten. Teneinde een betere vlakheid na het spuiten te bekomen kan de mortel worden gladgestreken. 
Bij de spuittoepassing zal men bij voorkeur de pompen Sprayboy of TS 3 EVE 70 – D3 van Putzmeister 
gebruiken. Het personeel en het materieel moeten door de opdrachtgever worden goedgekeurd. 
In geval van manueel aanbrengen van Tricosan NSM 4 dient een aanhechtingslaag gebruikt. 
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• Helling van de drager : 
 
De mortels kunnen aangebracht worden op horizontale en verticale oppervlakken of boven het hoofd. 
 

• Nabehandeling : 
 
De nabehandeling is het geheel aan handelingen die moeten uitgevoerd worden om uitdroging van de 
verschillende mortellagen te voorkomen.  De nabehandelingstijd hangt af van de temperatuur en de 
omgevingsomstandigheden (wind en/of zon en relatieve vochtigheid). Ter titel van inlichting wordt de 
minimum nabehandelingstijd gegeven in tabel 2. 
 

Tabel 2 - Minimum nabehandelingstijd in dagen 
 

Gemiddelde temperatuur van de 
mortel tijdens de nabehandeling (°C) Omgevingsomstandigheden 

5 10 15 20 25 

A. Geen rechtstreekse zonneschijn 
en relatieve vochtigheid nooit 
lager dan 80 % 

- - - - - 

B. Blootstelling aan gematigde 
zonneschijn of gemiddelde 
windsnelheid of relatieve 
vochtigheid nooit lager dan 50 % 

4 3 2 1 0,5 

C. Blootstelling aan felle zonneschijn 
of sterke wind of relatieve 
vochtigheid beneden 50 % 

5 4 3 2 1 

(-) : geen nabehandeling nodig 

 
 
• Gebruik van een nabehandelingsproduct : 

 
Een nabehandeling door middel van het product EP-DF Blindemittel of Epoxid Dispersion IPN-W534 is 
nochtans vermeld. Bij gebruik van het nabehandelingsproduct wordt aanbevolen de compatibiliteit met de 
producten na te zien. 
 
Het gebruik van een nabehandelingsproduct tussen de verschillende mortellagen is niet toegestaan. 

 

5 Prestaties 

De tabellen 3 (Tricosan NSM 1), 4 (Tricosan NSM 2) en 5 (Tricosan NSM 1) en 6 (Tricotec B16) hierna 
geven de resultaten van de in externe labo's uitgevoerde proeven in het kader van de goedkeuring op.   
Tenzij anders vermeld worden de proeven uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad nr G0007 (2002) 
"Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen". 
 
De tabellen geven ook nog de aanvaardingscriteria opgelegd door de BUtgb en/of de nominale waarden 
gegeven door de producent. 
 
De wapeningsbeschermer voldoet niet volledig aan de bestandheidscriteria voor veroudering. Nochtans 
werd er geen corrosie op het door met mortel beschermd staal vastgesteld. 
 
De naleving van deze criteria werd nagezien tijdens de verschillende controles uitgevoerd in het kader van 
de goedkeuring. 
 
De resultaten van de in labo's uitgevoerde proeven zijn geen statistische interpretaties en stemmen niet 
overeen met gewaarborgde waarden. 
 
Alleen de criteria van de producent en/of de goedkeuring zijn gewaarborgd. 
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Tabel 3 - Tricosan NSM 4 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboraroria uitgevoerde proeven 
 

Referentie leidraad  
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,2 l water per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

4.1 Algemene eisen     

4.1.1 Verwerkbaarheid    

 - bij 5 °C - Continuiteit, vlakheid Conform 

 - bij 25 °C (gespoten) 6) - Continuiteit, vlakheid Conform 

 - bij 25 °C - Continuiteit, vlakheid Conform 

 - bij 25 °C (verticaal, dikte 30 
mm) 

 Continuiteit, vlakheid Conform 

4.1.2 Hechtsterkte  (N/mm²) 1) 2)    

 - bij 5 °C - ≥ 2,0 (1,6) 2,40 (2,17) (a) 

 - bij 25 °C (gespoten)  - ≥ 2,0 (1,6) 3,0 (1,9) (a) 

 - bij 25 °C - ≥ 2,0 (1,6) 3,03 (1,90) (c) 

 - bij 25 °C (verticaal, dikte 30 
mm) 

 ≥ 2,0 (1,6) 2,67 (2,14) (a) 

4.1.3 Buig- en druksterkte :    

 - Na 7 dagen  :    

 - buigsterkte (N/mm²) - - 7,13 

 - druksterkte  (N/mm²) - - 60,3 

 - volumemassa (kg/m³) - - 2221 

 - Na 28 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - ≥ 8 8,5 

 - druksterkte (N/mm²)  ≥ 40 65,0 

 - volumemassa (kg/m³) - - 2165 

4.1.4 Cl- -gehalte (%) - < 0,05 Kleiner dan de 
waarnemingsgrens 

4.1.5 Capillaire absorptiecoëfficiënt 
(kg.m-2.u-0,5) 

- < 0,500 0,32 

4.1.6 Bestandheid tegen vorst-dooicycli    

 Residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 4,02 (3,31) (a) 

 Natuurlijke veroudering 1) 3) -   

 Residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

 ≥ 2,0 (1,6) 2,37 (1,65) (a, c) 
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Tabel 3 (vervolg) 

 

Referentie leidraad  
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,2 l water per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

4.2 Specifieke eisen     

4.2.1 Bestandheid tegen dooizouten    

 Gewichtsverlies (kg/m²) - < 0,40 0,05 

4.2.2 Weerstand tegen carbonatatie     

 Carbonatatiediepte  
(op 3 maanden) d (mm) 

- < dreferentie  
(dreferentie = 3,6) 

1,5 

6.11 Identificatie 4)     

Vaste component Eigenschappen van tabel 1 van 
leidraad G0007 (2002) 

- - Technisch dossier 

Vers mengsel 5) 
(3,2 l/25 kg) 

- Bindingstijd (EN 196) < 300 - Conform 

 - Verwerkbaarheid (mm) (DIN 
1164 – 5 min) 

150 - 225 - Conform 

 - Luchtgehalte (%) (DIN 1048) < 10 - Conform 

Verhard mengsel - Krimp / zwelling (%) 5) < 8,7 x 10-4 - Conform 

 - Buig- en treksterkte    

 • na 7 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - > 6,4 7,13 

 Druksterkte (N/mm²) - > 54,2 60,3 

 • na 28 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - 8 (+ 15 %) 8,5 

 Druksterkte (N/mm²) - 65 (± 15 %) 65,0 

 - Volumemassa (na 28 dagen) 
(kg/m³) 

- 2165 (± 5 %) 2165 

 
1) Proeven uitgevoerd op proefstukken genomen uit de platen van de verwerkbaarheid. 
 
2) Eisen en metingen van de hechtsterkte : 

De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarde. 
Het breuktype werd aangegeven door een letter tussen haakjes. 
(a) : adhesieve breuk tussen de drager en de aangebrachte laag. 
(b) : cohesieve breuk in de aangebrachte laag. 
(c) : cohesieve breuk in de drager. 
Deze gegevens komen overeen met het meest waargenomen breuktype. 

 
3) Proeven uitgevoerd volgens de leidraad  G0007 (1995). 
 
4) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet gemeten zijn bij de producent of die 

gemeten zijn bij de producent volgens een andere methode. 
 
5) Proeven uitgevoerd in intern laboratorium. 
 

6) Gebruikt pomptype: TS EVE 70 – D3. 
 Bewerking van het oppervlak : gladstrijken met het plamuurmes. 
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Tabel 4 - Tricosan NSM 2 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven 
 

Referentie leidraad 
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,2 l water per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

4.1 Algemene eisen     

4.1.1 Verwerkbaarheid    

  Bij 25 °C (spuittoepassing)  Continuiteit, vlakheid Conform 

4.1.2 Hechtsterkte  (N/mm²) 1) 2)    

  Bij 25 °C (spuittoepassing)  ≥ 2,0 (1,6) 3,02 (2,65) (c) 

4.1.3 Buig- en druksterkte 3) :    

 - Na 7 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - - 8,6 

 - druksterkte (N/mm²) - - 57,6 

 - volumemassa (kg/m³) - - Niet gemeten 

 - Na 28 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - ≥ 8 8,96 

 - druksterkte (N/mm²) - ≥ 40 66,56 

 - volumemassa (kg/m³) - - 2158 

4.1.4 Cl- gehalte (%) - < 0,05 0,016 

4.1.5 Capillaire absorptiecoëfficiënt 1) 
(kg.m-2.u-0,5) 

- < 0,500 0,179 

4.1.6 Bestandheid tegen vorst-
dooicyclil 1) 

   

 Residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,14 (2,83) (c) 

4.2 Specifieke eisen     

4.2.1 Bestandheid tegen dooizouten    

 Gewichtsverlies (kg/m²) - < 0,40 0,04 

4.2.2 Weerstand tegen carbonatatie     

 Carbonatatiediepte  
(op 56 dagen) d (mm) 

- < 0,5 x dreferentie  
(dreferentie = 2,3) 

1,6 
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Tabel 4 (vervolg) 

 

Referentie leidraad 
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,2 l water per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

6.11 Identificatie 4)     

Vaste component Eigenschappen van de tabel 1 
van de leidraad G0007 (2002) 

- - Technisch dossier 

Vers mengsel 5) 
(3,2 l/25 kg) 

- Bindingstijd (EN 196) > 130 - Conform 

 - Verwerkbaarheid (mm) 
(DIN 1164 – 5 min) 

160 – 220 - Conform 

 - Luchtgehalte (%) (DIN 1048) < 15 - Conform 

Verhard mengsel - Krimp / zwelling (%) 3) < 8,7 x 10-4 - Conform 

 - Buig- en druksterkte 3)    

 • na 7 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - > 7,2 8,6 

 Druksterkte (N/mm²) - > 45 57,6 

 • na 28 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - 8 (+ 15 %) 8,96 

 Druksterkte (N/mm²) - 55 (± 15 %) 66,56 

 - Volumemassa (na 28 dagen) 
(kg/m³) 

- 2158 (± 5 %) 2158 

 
1) Proeven uitgevoerd op proefstukken genomen uit de platen van de verwerkbaarheid. 
 
2) Eisen en metingen van de hechtsterkte : 

De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarde. 
Het breuktype werd aangegeven door een letter tussen haakjes. 
(a) : adhesive breuk tussen de drager en de aangebrachte laag. 
(b) : cohesive breuk in de aangebrachte laag. 
(c) : cohesive breuk in de drager. 
Deze gegevens komen overeen met het meest waargenomen breuktype. 

 
3) Proeven uitgevoerd in intern laboratorium. 
 
4) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet gemeten zijn bij de producent of die 

gemeten zijn bij de producent volgens een andere methode. 
 

 
 



Tricosan NSM en Tricotec B16 
blz. 10/15 

 

 

 
Tabel 5 - Tricosan NSM 1 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven 
 

Referentie leidraad 
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,5 l water per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

4.1 Algemene eisen     

4.1.1 Verwerkbaarheid    

  bij 25 °C (op 10 mm) - Continuiteit, vlakheid Conform 

4.1.2 Hechtsterkte  (N/mm²) 1) 2)    

  bij 25 °C (op 10 mm) - ≥ 2,0 (1,6) 3,24 (3,15) (c) 

4.1.3 Buig- en drukweerstand 3) :    

 - Na 7 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - - 7,9 

 - druksterkte (N/mm²) - - 49,4 

 - volumemassa (kg/m³) - - Niet gemeten 

 - Na 28 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - ≥ 8 9,1 

 - druksterkte (N/mm²)  ≥ 40 57,9 

 - volumemassa (kg/m³) - - Niet gemeten 

4.1.4 Cl- gehalte (%) - < 0,05 0,011 

4.1.5 Capillaire absorptiecoëfficiënt 
(kg.m-2.u-0,5) 

- < 0,500 0,084 

4.1.6 Bestandheid tegen vorst-dooi 
cycli 1) 

   

 residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,11 (2,61) (c) 
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Tabel 5 (vervolg) 

 

Referentie leidraad 
G0007 (2002) 

Kenmerken 
(met 3,5 l water liter per 25 kg) 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad  

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

4.2 Specifieke eisen     

4.2.1 Bestandheid tegen dooizouten    

 Gewichtsverlies (kg/m²) - < 0,40 0,03 

4.2.2 Bestandheid tegen carbonatatie     

 Carbonatatiediepte  
(na 3 maanden) d (mm) 

- < 0,5 x dreferentie  
(dreferentie = 2,3) 

0,7 

6.11 Identificatie 4)     

Vaste component Eigenschappen van de tabel 1 
van de leidraad  G0007 (2002) 

- - Technisch dossier 

Vers mengsel 3) 
(3,5 l/25 kg) 

- Bindingstijd (EN 196) 150 – 360 - Conform 

 - Verwerkbaarheid (mm)  
(DIN 1164 – 5 min) 

> 180 - Conform 

 - Luchtgehalte (%) (DIN 1048) < 10 - Conform 

Verhard mengsel - Krimp / zwelling (%) 3) < 8,7 x 10-4 - Conform 

 - Buig- en drukweerstand    

 • na 7 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - > 7 7,9 

 Druksterkte (N/mm²) - > 44 49,4 

 • na 28 dagen    

 Buigsterkte (N/mm²) - 8 (+ 15 %) 9,1 

 Druksterkte (N/mm²) - 55 (± 15 %) 57,9 

 - Volumemassa (na 28 dagen) 
(kg/m³) 

- 2155 (± 5 %) 2155 

 
1) Proeven uitgevoerd op proefstukken genomen uit de platen van de verwerkbaarheid. 
 
2) Eisen en metingen van de hechtsterkte : 

De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarde. 
Het breuktype werd aangegeven door een letter tussen haakjes. 
(a) : adhesieve breuk tussen de drager en de aangebrachte laag. 
(b) : cohesive breuk in de aangebrachte laag. 
(c) : cohesive breuk in de drager. 
Deze gegevens komen overeen met het meest waargenomen breuktype. 

 
3) Proeven uitgevoerd in intern laboratorium. 
 
4) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet gemeten zijn bij de producent of die 

gemeten zijn bij de producent volgens een andere methode. 
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Tabel 6 - Tricotec B16 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven 
 
 

Referentie bijlage A  
van de leidraad Kenmerken 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
bijlage A van de 
leidraad G0007 

(2002) 

Gemeten waarden 1) 

A.1.1 Verwerkbaarheid :    

 residuele dikte op 10 mm van 
grootste rand van een verticale 
plaat  (% van de gemeten dikte 
op een horizontale plaat) 

- > 60 94 

A.1.2 Bestandheid tegen alkali    

 - 90 dagen in de KOH 1N - Geen corrosiesporen Enkele corrosiesporen 

 - 90 dagen in water - Geen corrosiesporen Conform 

A.1.3 Hechtsterkte in beton  (kracht 
voor een verplaatsing van 0,1 
mm) (kN) 

   

 - niet beklede wapening 
(referentie) 

- - 71,8 

 - beklede wapening  - > 0,8 x ref. 74,5 

A.1.4 Bestandheid tegen veroudering    

 - wapeningsstaaf ø 8 mm - Geen corrosiesporen Enkele punten van corrosie 

 - wapeningsstaaf ø 16 mm - Geen corrosiesporen  Enkele punten van corrosie 

 - stalen plaat - < 1 mm Geen corrosie op het met 
mortel bedekte deel 

A.2.5.2 Identificatie 2)     

Poedercomponent - onoplobaar in HCl - - technisch dossier 

 - gloeiverlies bij  500 °C - -  technisch dossier 

 - IR spectrum -  technisch dossier 

Vers mengsel - volumemassa (kg/dm³) (± 5 %) - 2,186 

 - bindingstijd (u.min) - - 4 
 

1) Het product wordt aangebracht op 1,5 mm dikte. 
 
2) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken  niet bij de producent gemeten of gemeten bij de 

producent  volgens een andere methode.  
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6 VERPAKKING 

6.1 Type en gewicht van de verpakkingen  

De mortels Tricosan NSM worden verpakt in zakken van 25 kg. 
 
Tricotec B16 wordt verpakt in vaten van 15 kg. 

6.2 Markering 

Het etiket op elke component moet conform zijn met 7 van de leidraad G0007 "Herstelmortels op basis van 
hydraulische bindmiddelen" en met de reglementering betreffende brandbaarheid en giftigheid. 
 
Het etiket vermeldt in het bijzonder het productienummer (lotnummer) en het aTg-nummer. 
 
In geval van klachten moeten het productie- en aTg-nummer vermeld worden. 

6.3 Opslagvoorwaarden 

De producten opgeslagen in onbeschadigde verpakking en beschut tegen vocht kunnen 6 maanden 
bewaren. 
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GOEDKEURING 

 
 
 
BESLISSING 
 
Gelet op het ministrieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de 
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector 
(Belgisch staatsblad van 29 oktober 1991); 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de firma GROUT TECHNIEK bvba           
(A/G 030504a). 
 
Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep HERSTELLEN EN 
BESCHERMEN VAN BETON van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens 
haar vergadering van 28/02/2006 op basis van het verslag voorgedragen door het 
Uitvoerend Bureau HERSTELLEN EN BESCHERMEN VAN BETON -  
HERSTELMORTELS van de BUtgb en op de goedkeurings- en certificatieleidraad 
G0007 (2002) "Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen"; 
 
Gelet op de overeenkomst ondertekend door de fabricant, waarbij hij zich 
onderwerpt aan de doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van 
deze goedkeuring; 
 
Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma GROUT 
Techniek bvba voor het product TRICOSAN NSM 1,2,4   2 en TRICOTEC B16 
(id.Betonreparatie, systemen,mortels) rekening houdend met de hierboven 
gegeven beschrijving en voorwaarden. 
 
Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 18/07/2006 
 
 Brussel, 20-07-2006 
 
 
        get. 
 
 
 Vincent MERKEN 
 Directeur-generaal 
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Bijlage A 
 
 

Classificatie van herstelmortels  
 
 
 
De herstelmortels worden geklasseerd volgens hun beantwoording aan de prestatievereisten. 
De classificatie U (U voor voorzien gebruik en W voor toepassingskenmerken) is een classificatie verbonden 
aan prestaties. 
De letter U wordt gevolgd door 3 cijfers tussen haakje : 
 
• Het 1ste cijfer (in Romeinse cijfers) duidt de categorie van de mortel aan. 
• Het 2de cijfer duidt de bestandheid tegen dooizouten aan : 

(1) de mortel beantwoordt aan de bestandheidscriteria van de dooizouten; 
(0) de mortel beantwoordt niet aan de bestandheidscriteria van de dooizouten of is niet getest geweest; 

• Het 3de cijfer duidt de bestandheid tegen carbonatatie aan: 
(1) de mortel beantwoordt aan de bestandheidscriteria tegen carbonatatie; 
(0) de mortel beantwoordt niet aan de bestandheidscriteria tegen carbonatatie of is niet getest geweest. 

 
De letter W wordt gevolgd door één of twee letters in subscipt :  
 

h : aanbrengen met de hand (by hand); 
s : aanbrengen door spuiten (spraying); 
c : aanbrengen door gieten (casting). 

 
De letter W wordt gevolgd door 3 groepen van cijfers of letters tussen haakjes : 
 
• eerste groep  (2 of 3 cijfers) : 

1ste cijfer : minimale dikte per laag; 
2de cijfer : maximale dikte per laag bij de meest ongunstigste helling; 
3de cijfer : maximale dikte per laag bij een andere helling (in voorkomend geval). 
 
De helling van toepassing op de maximale dikte wordt vermeld in de index van het cijfer : 
o : aan het plafond (overhead); 
v : verticaal; 
h : horizontaal. 

 
• tweede groep (1 of 2 letters) : vochtigheidsgraad van de drager  

a : droog (drager in hydrothermisch evenwicht met de verwerkingsvoorwaarden); 
b : vochtig (het oppervlak van de drager vertoont een vochtig mat uiterlijk, zonder waterfilm op het 

oppervlak). 
 
• derde groep (2 cijfers) : minimale en maximale verwerkingstemperaturen. 
 
Voorbeeld      U (II) (1) (1) Whs (5,15o,30v) (b) (5,25) duidt een herstelmortel aan : 
 
• van categorie II; 
• bestand tegen dooizouten; 
• bestand tegen carbonatatie; 
• dat kan aangebracht worden met de hand of door spuiten in lagen van  5 mm tot 15 mm dikte aan het plafond en tot 30 mm 

vericaal; 
• dat kan aangebracht worden op een vochtige drager; 
• dat kan verwerkt worden bij 5 °C tot 25 °C. 
 


