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1 Voorwerp(1) 

De monocomponent beschermingsbekleding op waterbasis Monolastex RE kan gebruikt worden voor de 
bescherming en de verfraaiing van betonoppervlakken. 
 
Het product polymeriseert door UV-stralen en mag dus enkel buiten toegepast worden. 
 
Het bekledingssysteem wordt in twee lagen aangebracht : 
 
• een impregneerlaag van met water verdunde Monolastex RE (volumeverhouding 30 % water / 70 % 

Monolastex RE), aangebracht met een rendement van 245 g/m² (0,20 l/m²); 
 
• een laag van niet-verdunde Monolastex RE, aangebracht met een rendement van 330 g/m²  (0,25l/m²). 
 
De Bonding Primer (PP PU Primer) mag eveneens als impregneerlaag gebruikt worden met een rendement 
van (130 ± 50) g/m² (0,085 tot 0,170 l/m²).  
In dit geval bedraagt het verbruik van de Monolastex RE  570 g/m² (0,43 l/m²). 
 
De minimale droge dikte van de Monolastex RE bedraagt 210 µm. 
 
In het geval dat de geschiktheid om scheuren te overbruggen niet wordt gevraagd, bedraagt de minimale 
dikte 180 µm. 
 
De beschermingsbekleding is beschikbaar in 20 onderling vermengbare standaardkleuren. Andere kleuren 
kunnen op verzoek aangemaakt worden. 
 

                                                      
(1)  Deze goedkeuring werd verleend op basis van de leidraad G0008 (2002) "Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, 

blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer". 
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De toepassingsdomeinen zijn de volgende: 
 
• het kan worden aangebracht op volgende dragers: 
 

- klasse I : droog beton ouder dan 28 dagen met gladde textuur. 
 
- klasse III : beton of herstelmortel van het type PCC, ouder dan 28 dagen, conform de 

goedkeuringsleidraad G0007 "Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen". 
Het aanbrengen op andere mortels dan deze van de firma Pentagon Plastics, is afhankelijk 
van het voorafgaand advies van de producent. 

 
- herstelmortel PP Monomix RM 21, mimimum 3 dagen oud. 
 

• Geschiktheidscategorie om scheuren te overbruggen: B.2. 
 
De bekleding voldoet aan deze eis  voor zover dat de dikte op alle plaatsen groter is dan 210 µ en 
voor zover dat zij aangebracht wordt op een voldoende effen en/of voorafgaand geëgaliseerde 
drager. In dit geval is de bekleding geschikt om scheuren tot 0,13 mm te overbruggen, en waarvan de 
scheurwijdte onderhevig is aan seizoensgebonden en dagelijkse periodieke schommelingen. 
 

• De bekleding voldoet aan volgende specifieke eisen: 
 
- waterdampdoorlaatbaarheid; 
- diffusieweerstand voor CO2; 
- bestandheid tegen dooizouten; 
- slijtweerstand ; 
- kleurbestendigheid in het zonlicht( voor heldere kleuren; het gedrag van donkere kleuren alsook van 

groene en roze kleuren werd niet nagezien). 
 

• Gebruikstemperatuur: de bekleding mag aangebracht worden bij temperaturen begrepen tussen de 5 °C 
en 30 °C zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen. 
 

• De bekleding is niet bestemd voor horizontale oppervlakken onderworpen aan stilstaand water. 
 
De goedkeuring heeft betrekking op de producten, zijn prestaties, zijn duurzaamheid en zijn verwerking, 
maar niet op de kwaliteit van de uitvoering. 

2 Materialen  

2.1 Toplaag: Monolastex RE 

De bekleding bestaat uit een laag Monolastex RE. Dit is een watergedragen acrylaat in dispertie die inerte 
pigmenten en vulstoffen bevat. 

2.2 Impregneerlagen Monolastex RE of Bonding Primer (PP PU Primer) 

De impregneerlaag bestaat uit een met water verdunde laag Monolastex RE.   
De mengverhoudingen zijn 70 volumedelen Monolastex RE en 30 volumedelen water. 
 
De impregneerlaag van de bekleding kan ook bestaan uit een laag Bonding Primer (PP PU Primer)(1). 
Dit is een tweecomponenten watergedragen product. Deel A bevat een voorgepolymeriseerd epoxyhars. 
Deel B is een gemodificeerde polyamineoplossing. De Bonding Primer (PP PU Primer) is een licht visceus, 
melkachtig groen mengsel dat er na droging doorzichtig en met een groenachtige tint uitziet. De 
mengverhoudingen zijn 4 delen van de component A voor 1 deel van de component B (zowel bij gewicht als 
bij volume). 

                                                      
(1)  PU = Primer Universal 
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3 Vervaardiging en commercialisatie 

De bekleding wordt vervaardigd door de firma Liquid Plastics Limited (Miller Street, Preston Lancashire, PR 
1 EA England). Pentagon Plastics NV verzekert de commercialisatie van het product. 
 
Liquid Plastics Ltd en Pentagon Plastics NV zijn leden van de groep  IOTECH. 
 
De aanbrengers genieten van de nodige vorming en technische bijstand van Pentagon Plastics. 

4 Plaatsing  

4.1 Opslag van de materialen  

De materialen worden op de bouwplaats opgeslagen zoals beschreven in 6.3. 

4.2 Kenmerken van het betonoppervlak vóór het aanbrengen van de bekleding 

De kenmerken van het oppervlak van de drager moeten aan de voorschriften van 6.1 van de 
goedkeuringsleidraad nr. G0008 (2002) "Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken blootgesteld 
aan weersinvloeden maar niet aaan verkeeer" voldoen. 
 
De oppervlakken die voor reiniging schimmelvorming vertonen, moeten worden behandeld met PP Biowash. 
 
De nabehandelings- en ontkistingsproducten, met uitzondering van PP Curing Membrane die kan bedekt 
worden met de impregneerlaag, moeten verwijderd worden. 
 
De drager moet droog zijn volgens de voorschriften van 6.1.4 van de leidraad G0008 (2002). 

4.3 Aanbrengen van de bekleding 

4.3.1 Aanbrengingsvoorwaarden 
 
De temperaturen zowel van de omgeving als van de drager zijn begrepen tussen 5 °C en 30 °C. 
 
De temperatuur zal daarenboven 3 °C hoger zijn dan de temperatuur van het dauwpunt. 
 
Er mag zich geen risico op neerslag voordoen tijdens het drogen van de lagen. 
 
4.3.2 Aanbrengen van de impregneerlaag 
 
De met water verdunde Monolastex RE (70 volumedelen Monolastex RE in dezelfde kleur als de toplaag en 
30 volumedelen zacht water) wordt als impregneerlaag gebruikt. Het verbruik hangt af van de ruwheid en het 
absorberend vermogen van de drager en situeert zich tussen 0,17 en 0,33 l/m² (rendement van 3 tot 6 m²/l). 
De impregneerlaag wordt met een kwast, verfrol of airless spuitapparatuuur aangebracht. 
 
De Bonding Primer (PP PU Primer) kan eveneens als impregneerlaag gebruikt worden. Het gebruik van 
Bonding Primer (PP PU Primer) wordt in het bijzonder aanbevolen bij poederige of zeer gesloten op 
cementgebaseerde oppervlakken en bij herstelmortels op basis van gemodificeerde hydraulische 
bindmiddelen. Deze laag wordt aangemaakt door deel B aan de bus van deel A toe te voegen. De grote 
verpakkingen (15 liter) moeten met een boormachine voorzien van een mengkop gemengd worden tot een 
streepvrije uniforme melkachtige lichtgroene kleur wordt bekomen. De 5 liter en 1 liter verpakkingen kunnen 
eventueel met een spatel of een lat gemengd worden. De mengverhouding is steeds 4 delen component A 
voor 1 deel component B, en dit  zowel bij gewicht als bij volume. Het klaargemaakte mengsel moet binnen 
de 12 uren (tijdens dezelfde werkdag) verwerkt worden.  
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Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en het absorberend vermogen van de drager en situeert zich 
tussen 0,085 en 0,17 l/m² (rendement van 6 tot 12 m²/l). De impregneerlaag wordt met de kwast, verfrol of 
airless spuitapparatuur aangebracht. 
 
4.3.3 Aanbrengen van de toplaag 
 
Monolastex RE kan met een kwast of verfrol aangebracht worden. De airless spuitapparatuur kan enkel 
gebruikt worden op effen gladde oppervlakken.  
Monolastex RE wordt in één laag aangebracht. Het verbruik bedraagt 0,25 l/m² (met Monolastex RE als 
impregneerlaag) of 0,43 l/m² (met Bonding Primer (PP PU Primer) als impregneerlaag). De totale uitgeharde 
laag (impregneerlaag en toplaag) bedraagt minimum 210 µm. 
 
De toplaag wordt bij voorkeur kort na het drogen van de impregneerlaag aangebracht. Indien Bonding 
Primer (PP PU Primer) gebruikt wordt, wordt maximaal 7 dagen gewacht voor het aanbrengen van de 
toplaag. Indien men de verdunde Monolastex RE als impregneerlaag gebruikt bestaat er geen maximale 
wachttijd voor het aanbrengen van de toplaag maar moet wel nagegaan worden of het oppervlak niet 
gereinigd moet worden voor het aanbrengen van de toplaag.  
 
Kwasten, verfrollen en apparatuur kunnen onmiddellijk na gebruik met water gereinigd worden.  
 
Monolastex RE, gebruikt als toplaag, mag nooit verdund worden. 
 
De uitvoering dient op een regelmatige manier te gebeuren, zodat de inidividuele waarden van de dikte altijd 
meer bedragen dan 210µ. 

5 Prestaties 

Tabel 1 hierna geeft de resultaten van de in een extern laboratorium uitgevoerde proeven in het kader van 
de goedkeuring. Tenzij anders vermeld werden de proeven uitgevoerd conform de goedkeuringsleidraad nr 
G0008 (2002) «Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden 
maar niet aan verkeer». 
 
De samenstelling van de geteste bekleding is 1 laag met water verdunde Monolastex RE (volumeverhouding 
30 % water / 70 % Monolastex RE) (0,20 l/m²) en 1 laag Monolastex RE (0,25 l/m²), tenzij anders vermeld.  
De textuur van de dragers is glad. 
 
Tenzij anders vermeld zijn de bewaaromstandigheden voor uitvoering van de proeven: 7 dagen bij 
aanbrengingsomstandigheden, 48 uren onder UVA – 340 lampen in een QUVapparaat en vervolgens 5 
dagen bij (23 ± 2) °C en (50 ± 5) % relatieve vochtigheid. 
 
De tabel geeft 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 laboratoriumproeven zijn geen statistische interpretaties en stemmmen niet overeen 
met gewaarborgde waarden. Enkel de criteria van de producent en/of de goedkeuring zijn gewaarborgd. 
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Tabel 1 – Monolastex RE 
 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven 
(Witte tint) 

 

Referentie leidraad 
G0008 (2002) Kenmerken Criteria van de 

producent 

Criteria van de 
leidraad G0008 

(2002) 
en toleranties  

Gemeten waarden 

5.1 Algemene 
eisen 

    

5.1.1 Verwerkbaarheid en compatibiliteit met de 
herstelmortels (5 °C) 

   

 Op drager klasse I    

integriteit van de film  Film continu Conform 

dikte2) (µm)  210 (180) 210 (180-260) 

hechtsterkte1) (N/mm²)  > 0,8 (0,5) 1,75 (1,65) (b) 

 Op drager klasse III    

integriteit van de film  Film continu Conform 

hechtsterkte 1) (N/mm²)  > 0,8 (0,5) 1,40 (1,25) (b)  

 Op drager klasse III                               
(Monomix RM 21 met PP Curing 
Membrane - 3 dagen oud) 

   

integriteit van de film  Film continu Conform 

hechtsterkte 1) (N/mm²)  > 0,8 (0,5) 1,40 (1,20) (b) 

5.1.2 Dikte2) (µm)  1,75 - 2,50  

 Proefstuk voor het meten van de 
hechtsterkte 

 210 (180) 220 (160 - 280) 

 Proefstuk voor het meten van de 
geschiktheid scheuren te overbruggen 

 > 210 317 (290 - 370) 

5.1.3 Hechtsterkte 1) (N/mm²)    

 Proefstuk gemaakt bij 5 °C met   
Bonding Primer (PP PU Primer) 

 > 0,8 (0,5) 1,85 (1,75) (b) 

 Proefstuk gemaakt bij 21 °C4)  > 0,8 (0,5) 0,59 (0,55) (b) 

5.1.4 Geschiktheid scheuren te overbruggen  Intact na 500 cycli 
tussen 0,12 en 0,17 

mm bij - 10 °C 

Conform 

5.1.5  Waterdoorlaatbaarheid (kg m-2 u-1/2) 3)  < 0,1 0,04 

5.1.6 Duurzaamheid:     

 Bestandheid tegen zonbestraling    

 integriteit van de film  Geen schade Conform 

 hechtsterkte 1) (N/mm²)  ≥ 0,8 (0,5) 
≥ 0,8 x initiële 
hechtsterkte 

2,0 (1,8) (c) 

 Bestandheid tegen vorst-dooi cycli   Niet uitgevoerd (zie 
bestandheid tegen 

dooizouten) 

5.2 Specifieke 
eisen 

    

5.2.1 Waterdampdoorlaatbaarheid (m)  
(voor een dikte van 210 µ) 

 sDH20 ≤ 5 0,15 

5.2.2 Bestandheid tegen CO2 -diffusie (m) 
(voor een dikte van 210 µ) 

 sDCO2 ≥ 50 168 
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Tabel 1 (vervolg) 

 

Referentie leidraad 
G0008 (2002) Kenmerken Criteria van de 

producent 

Criteria  leidraad 
G0008 (2002) 
en toleranties 

Gemeten waarden 

5.3 Bijkomende 
specifieke 
eisen 

    

5.3.1 Bestandheid tegen dooizouten4)    

 integriteit van de film  Geen schade Conform 

 hechtsterkte 1) (N/mm²)  ≥ 0,8 (0,5) 
≥ 0,8 x initiële 
hechtsterkte  

1,36 (1,11) (b) 

5.3.4.1 Bestandheid tegen mechanische 
belastingen  (afslijting) (kg) 

 > 50 kg Conform 

Volumemassa bij 25 °C (g/cc) 1,25 – 1,29 - Conform 

Drooggehalte (%) - 59,0 – 65,2 62,1 

7.20 Identificatie5) 

Monolastex RE 

Viscositeit bij  25 °C (P) 13 - 27 - Conform 

 Asgehalte (%)  - Technisch dossier 

 Bindmiddelgehalte (%)  - Technisch dossier 

 IR-spectrum van het bindmiddel  -   Technisch dossier 

 TiO2-gehalte (% in verhouding tot 
pigmenten) 

 - Technisch dossier 

 Droogtijd (min)6) (op fibro-cement, 1 laag 
met 400 g/m²) 

- 45 – 58 52 

Volumemassa bij 25 °C (g/cc) (mengsel) - 0,99 – 1,05 1,027  Bonding Primer 
(PP PU Primer) 

Drooggehalte (%)    

 Component A - 18,9 – 20,9 19,93 

 Component B - 13,6 – 15,1 14,37 

 Viscositeit bij 20 °C (Pa.s) (P) - - Conform 

 Component A 5 - 6 - Conform 

 Component B 25 - 50 - Conform 

 IR-spectrum    

 Component A - - Technisch dossier 

 Component B - - Technisch dossier 

 Droogtijd (u) < 2  Conform 

1) Eisen en metingen van de aanhechting: 
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. 
 

2) Diktemetingen: de cijfers tussen haakjes hernemen de uiterste gemeten waarden. 
Eisen aan de dikte: het cijfer tussen haakjes herneemt de minimaal vereiste individuele waarde. 
 

3) Metingen uitgevoerd na 10 dagen van thermische veroudering bij 50 °C. 
 
4) Bewaring van de proefstukken: 28 dagen bij (21 ± 2) °C en (60 ± 10) % RV, waarvan 7 periodes van 8 u bij daglicht buiten. 

 
5) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet bij de producent zijn gemeten of die bij de 

producent zijn gemeten volgens een andere methode. 
6) Proef uitgevoerd met een "Drying recorder". Tijdens de test werd het product belicht met een lichtlamp "Verivide" (artificiële 

daglichtlampen en Black Light Blue lampen van Silvania GTE). 
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6 VERPAKKING 

6.1 Type en gewicht van de verpakking 

De impregneerlaag Bonding Primer (PP PU Primer) is beschikbaar in verpakkingen van 1, 5 en 15 liter 
(totaal gewicht van de componenten).  
De toplaag Monolastex RE is beschikbaar in verpakingen van 15 liter. 
 
6.2 Markering 
 
Elke component moet een etiket dragen conform met 8 van de goedkeuringsleidraad G0008 (2002) 
"Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan 
verkeer" en met de reglementering betreffende brandbaarheid en giftigheid. 
Het etiket vermeldt in het bijzonder het productienummer (lotnummer) voor elke component en het ATG-
nummer. 
In geval van klacht moeten het productie- en ATGnummer vermeld worden. 
 
6.3 Opslagvoorwaarden  
 
Beschermd tegen vorst en bij voorkeur bij een temperatuur gelegen tussen 10 °C en 35 °C , kunnen 
ongeopende bussen met Bonding Primer (PP PU Primer) tot 2 jaar bewaren.  
 
Beschermd tegen vorst en bij een temperatuur kleiner dan 30 °C kunnen ongeopende bussen Monolastex 
RE tot 2 jaar bewaren. Om velvorming in geopende bussen te voorkomen is het aangewezen deze bussen 
te beschermen tegen direct zonlicht en ze regelmatig op te roeren. 
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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 040508); 
 
Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep HERSTELLEN EN 
BESCHERMEN VAN BETON van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens 
haar vergadering van 18/04/2005 op basis van het verslag voorgedragen door het 
Uitvoerend Bureau HERSTELLEN EN BESCHERMEN VAN BETON - 
BESCHERMINGSBEKLEDING van de BUtgb; 
 
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 MONOLASTEX RE 
(id.Betonreparatie, beschermingsafwerking) rekening houdend met de hierboven 
gegeven beschrijving en voorwaarden. 
 
Deze goedkeuring dient hernieuwd op 02/02/2009. 
 
 
 

Brussel, 06-02-2006 
 
 
 
 
Vincent MERKEN 
Directeur-generaal 

 
 

 


