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1 Voorwerp(1) 

De herstelmortel PP MONOMIX RM 21 wordt gebruikt voor het herstellen van beschadigingen en gebreken 
van het beton. 
 
De toepassingsdomeinen zijn de volgende: 
 
• De mortel is van de categorie II en bestemd: 

- voor de herstelling van gebreken of beschadigingen, te wijten aan een gebrekkige verwerking of 
gedrag 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; 
- om het ganse betonoppervlak te bepleisteren. 
 

• Is geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN B15-001).  Het gebruik in de 
blootstellingsklassen 5a en 5b is niet gedekt door de technische goedkeuring en moet geval per geval 
door de producent worden bevestigd. 

 
• Ten gevolge van zijn carbonatatieweerstand kan de herstelmortel 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 een wapeningsbeschermer aan te brengen. 
 
• Dikte van een mortellaag: de dikte van een laag mag niet kleiner dan 5 mm en niet groter dan 15 mm zijn 

uitgezonderd in welbepaalde plaatselijke zones. 
 
• Temperatuur bij gebruik: de mortel mag uitsluitend aangebracht worden bij een temperatuur tussen 5 °C 

en 25 °C zonder bijzondere voorzorgen. Een nabehandeling wordt echter sterk aanbevolen door de 
producent.  

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

bindmiddelen ». 
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• De mortel wordt manueel aangebracht. 
 
Classificatie : U (II) (1) (1) Wh (5, 15o) (b) (5, 25) (zie bijlage A). 
 
De goedkeuring slaat op de producten, hun prestaties, hun duurzaamheid en de verwerkingstechniek maar 
niet op de kwaliteit van de uitvoering. 

2 Materialen 

2.1 Herstelmortel PP MONOMIX RM 21 

De herstelmortel PP MONOMIX RM 21 is een monocomponente cementgebonden mortel waaraan 
microsilicaten, vezels en styreen-acrylaat-co-polymeren worden toegevoegd. 
 
De inhoud van een zak (25 kg) wordt gemengd met 2,5 liter tot 2,7 liter water. 
 
Dmax is 1 mm. 

2.2 Andere door de producent aanbevolen materialen 

• Het product PP 842 bestemd om de hechting en de ondergrond te verstevigen wordt enkel aangebracht 
op sterk poreuze en zuigende ondergronden. 

 
• Het nabehandelingsproduct PP Curing Membrane wordt aangebracht door verneveling met een 

rendement van 5 tot 7 m²/liter. 
 
Deze producten zijn niet opgenomen in de technische goedkeuring. 

3 Vervaardiging en commercialisatie 

De mortel PP MONOMIX RM 21, de PP 842 en de PP Curing Membrane worden vervaardigd en verpakt in 
de fabriek Flexcrete Ltd, P.O. Box 7, London Road, Preston, PR1 4AJ Lancashire - England. 
 
De commercialisatie wordt verzekerd door de firma PENTAGON PLASTICS nv, Venecoweg 37 te                
B-9810   Nazareth. 
 
De gebruikers genieten van technische bijstand van de firma. 

4 Plaatsing 

De herstelwerken mogen pas uitgevoerd worden na een voorafgaande grondige diagnose van het werk. 
Deze diagnose moet toelaten de oorza(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 materialen worden op de werf opgeslagen zoals beschreven in 6.3. 

4.2 Voorbereiding van de drager en de wapening 

De voorbereiding van de drager en de wapening wordt uitgevoerd conform 5.1 en 5.2 van de 
goedkeuringsleidraad nr. G0007 "Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen".                                                                         
De vrijgemaakte wapeningen moeten ontdaan worden van sporen van vet, olie, roest en kalkaanslag 
(zuiverheidsgraad Sa 2 ½ ). 
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4.3 Aanbrengen 

4.3.1 Bereiding van het mengsel 

De inhoud van een volledige zak wordt aan 2,5 liter zuiver water toegevoegd. 
 
Het poeder wordt gemengd in een dwangmenger of in een zuiver vat met behulp van een boormachine 
voorzien van een traag draaiende mengarm. Men zal ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk lucht wordt 
ingesloten. Een betonmolen mag niet gebruikt worden. 
 
Tijdens het mengen mag nog 0,20 l water toegevoegd worden. De hoeveelheid water hangt af van de 
gewenste consistentie. De minimale mengtijd bedraagt 2 minuten, maar kan voor bepaalde mengers langer 
duren. 

4.3.2 Plaatsing van de mortel 

• Praktische gebruiksduur: 
 
De mortel moet verbruikt worden binnen een termijn van  80 % van de door de producent voorziene 
praktische gebruiksduur. (zie tabel 1 - Informatieve waarden door de producent geleverd). 
 

Tabel 1 - Bindingstijd en praktische gebruiksduur 
 

Temperatuur 
(°C) 

Begin van de binding 
(u, min) 

Einde van de binding 
(u, min) Praktische gebruiksduur 

5 2 u 30 7 u 15 2 u 30 

20 0 u 50 4 u 00 1 u 00 

25 0 u 40 3 u 10 0 u 50 

 
 

• Plaatsingsvoorwaarden:  
 
De temperatuur zowel van de omgeving als van de drager en de mortel zijn begrepen tussen 5 °C          
en 25 °C. 
 
Tijdens het plaatsen en de binding moet tegen neerslag beschermd worden. 
 

• Laagdikte: 
 
De laagdikte mag niet kleiner zijn dan 5 mm en niet groter dan 15 mm uitgezonderd in welbepaalde 
plaatselijke zones. 
 
Een bijkomende laag mag slechts worden aangebracht na voldoende uitharding (tenminste na het einde 
van de binding). 
 

• Aanbrengen: 
 
De mortel wordt volgens de traditionele methoden aangebracht met het strijkbord of het truweel. 
 
De mortel moet in 2 lagen worden aangebracht: de eerste laag met ongeveer 5 mm moet goed 
aangedrukt worden zodat deze goed hecht aan de ondergrond. De tweede laag wordt daarna in de nog 
plastische mortel aangebracht. 
 

• Helling van de drager: 
 
De mortel kan aangebracht worden op horizontale of verticale oppervlakken of boven het hoofd. 
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• Nabehandeling: 
 
De nabehandeling is het geheel aan bewerkingen die moeten uitgevoerd worden om uitdroging van de 
verschillende mortellagen tegen te gaan (zie NBN B15-001).  De nabehandelingstijd hangt af van de 
temperatuur en de omgevingsomstandigheden (invloed van de wind en/of de zon en de relatieve 
vochtigheid). 
 
Het nabehandelingsproduct PP Curing Membrane wordt door verneveling zo vlug mogelijk aangebracht 
(maximum 15 min na het aanbrengen van de mortel) met een rendement van 5 tot 7 m²/l per laag. Het 
wordt aangeraden het product aan te brengen in twee lagen. In uiterst ongunstige 
omgevingsomstandigheden is het aanbrengen van een 2de laag verplicht.  De 2de laag zal onmiddellijk na 
het drogen van de eerste laag aangebracht worden ( van 30 min tot 60 min). 
 
Het aanbrengen van een nabehandelingsproduct tussen verschillende lagen van de herstelmortel is niet 
toegelaten. De verenigbaarheid van het nabehandelingsproduct met eventuele latere beschermingslagen 
dient nagezien. 
 

• Plaatsingsvoorwaarden: 
 
De temperatuur van zowel de lucht als van de drager en de mortel zijn begrepen tussen 5°C en 25 °C.  
Tijdens het plaatsen moet tegen neerslag beschermd worden. 

5 Prestaties 

De tabel 2 hierna geeft 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 van 
de producent. 
 
De naleving van deze criteria werd nagezien tijdens de verschillende controles, uitgevoerd in het kader van 
de goedkeuring. 
 
De resultaten van de in externe 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 2 - PP MONOMIX RM 21 
 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven 
 

Referentie leidraad  
G0007 (2002) Kenmerken 

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 (met curing) - Effenheid, vlakheid Conform 

 - bij 25 °C (met curing) - Effenheid, vlakheid Conform 

 - bij 25 °C (zonder curing) - Effenheid, vlakheid Conform 

4.1.2 Hechtsterkte  (N/mm²) 1) 2)    

 - bij 5 °C (met curing) - ≥ 2,0 (1,6) 2,8 (2,35) (a) 

 - bij 25 °C (met curing) - ≥ 2,0 (1,6) 3,4 (3,10) (b) 

 - bij 25 °C (zonder curing) - ≥ 2,0 (1,6) 3,3 (3,10) (b) 

4.1.3 Buig- en druksterkten:    

 - na 7 dagen:    

 - buigsterkte (N/mm²) - - 7,2 

 - druksterkte (N/mm²) - - 39,0 

 - volumemasse (kg/m³) - - 2110 

 - na 28 dagen :    

 - buigsterkte (N/mm²) - ≥ 8 9,2 

 - druksterkte (N/mm²) - ≥ 40 54,9 

 - volumemasse (kg/m³) - - 2075 

4.1.4 Cl- gehalte (%) - < 0,05 0,013 

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

- < 0,500 0,024 

4.1.6 Bestandheid tegen                             
vries-dooi cycli 

   

     

 Residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,7 (3,2) (a) 

 Natuurlijke veroudering1) 3)    

 Residuele hechtsterkte 
(N/mm²) 2) 

- ≥ 2,0 (1,6) 3,2 (2,9) (a) 

     

4.2 Specifieke eisen     

4.2.1 Bestandheid tegen dooizouten     

 gewichtsverlies (kg/m²) - < 0,40 0,046 

4.2.2 Bestandheid tegen carbonatatie    

 carbonatatiediepte  
(na 6 maanden) d (mm) 

- < dreferentie  
(dreferentie = 4) 

2 
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Tabel 2 (vervolg) 
 

Referentie leidraad 
G0007 (2002) Kenmerken 

Criteria van de 
producent en 

toleranties 

Criteria van de 
leidraad 

G0007 (2002) en 
toleranties 

Gemeten waarden 

6.11 Identificatie 4)     

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

- - Technisch dossier 

Vers mengsel - Bindingstijd 5) Intern - Conform 

 - Verwerkbaarheid (mm) 5) Intern - Conform 

 - Luchtgehalte (%)5) Intern - Conform 

Verhard mengsel - Krimp / zwelling (mm/m) Niet uitgevoerd - Conform 

 - Buig- en druksterkte    

 • na 7 dagen    

 buigsterkte (N/mm²) - > 6,5 7,2 

 druksterkte (N/mm²) - > 38 39,0 

 • na 28 dagen    

 buigsterkte (N/mm²) - 8,0 – 10,4 9,2 

 druksterkte (N/mm²) - 50,0 (± 15 %) 54,9 

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

- 2075 (± 5 %) 2075 

1) Proeven uitgevoerd op proefstukken genomen uit de plaat van de verwerkbaarheid uitgevoerd bij 25 °C met curing. 
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 informatie komt overeen met het meest waargenomen breuktype. 
Tenzij anders bepaald worden de proeven uitgevoerd met aanhechtingslaag. 

3) Uitgevoerde proeven volgens de leidraad G0007 (1995). 
4) De criteria van de leidraad  zijn van toepassing voor de identificatie karakteristieken die niet gemeten zijn bij de producent of die 

gemeten zijn bij de producent volgens een andere methode. 
5) Uitgevoerde proeven bij de producent volgens interne uitvoeringswijzen. 
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6 VERPAKKING 

6.1 Type en gewicht van de verpakkingen 

De herstelmortel PP MONOMIX RM 21 wordt verpakt in zakken van 25 kg.  Na menging van een volledige 
zak verkrijgt men ongeveer 13 l mortel. 

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 (chargenummer) voor elke component en het 
ATGnummer. 
 
In geval van klachten moeten het productie- en ATGnummer vermeld worden. 

6.3 Opslagvoorwaarden 

In droge en vorstvrije omstandigheden kunnen verpakkingen tot 12 maanden bewaard worden. 
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GOEDKEURING 
 
 
Beslissing 
 
 
Gelet op het ministerieel 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 PENTAGON PLASTICS nv       
(A/G 030625); 
 
Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep HERSTELLEN EN 
BESCHERMEN VAN BETON van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens 
haar vergadering van 06/10/2005 op basis van het verslag voorgedragen door het 
Uitvoerend Bureau HERSTELLEN EN BESCHERMEN VAN BETON - 
HERSTELMORTEL van de BUtgb en de goedkeuringsleidraad G0007 (2002) 
"Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen"; 
 
Gelet op de overeenkomst ondertekend door de fabrikant, 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 
PENTAGON PLASTICS nv voor het product MONOMIX RM21 (id.Betonreparatie, 
systemen, mortels) rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en 
voorwaarden. 
 
Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 07/02/2009. 
 
 
 

Brussel, 13-02-2006 
 
 
 
 
Vincent MERKEN 
Directeur-generaal 

 
 



PP MONOMIX RM 21 - ATG 
blz. 9/9 

 
 

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 haakjes: 
 
• 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 subscript:  
 

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 verwerkingstemperatuur. 
 
VOORBEELD     U (II) (1) (1) Wh (5, 150) (b) (5, 25) duidt een herstelmortel aan : 
 
• van categorie II; 
• bestand tegen dooizouten; 
• bestand tegen carbonatatie; 
• dat kan aangebracht worden met de hand in lagen van  5 mm tot 15 mm dikte aan het plafond; 
• dat kan aangebracht worden op een vochtige drager; 
• dat kan verwerkt worden bij 5 °C tot 25 °C. 
 


