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Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb)

Technische goedkeuring met certificaat

Herstelmortel SAKRET PCC 2, hechtlaag en wapeningsbescherming
SAKRET K&H voor betonherstelling

VAN ALPHEN & C° bvba
Geldig van 05.03.1999 Brugsesteenweg 301 - 9000 GENT (B)

tot 04.03.2002 Tel. 09/227.94.15 Fax 09/227.95.60

1. VOORWERP (1)

De herstelmortel SAKRET PCC2 wordt gebruikt om schade of gebreken aan beton te
herstellen.
De mortel SAKRET K & H wordt gebruikt als hechtlaag en als wapeningsbescherming.
De hechtlaag dient altijd aangebracht te worden op de drager voor het aanbrengen van de
herstelmortel.

De toepassingen zijn de volgende :

- De mortel SAKRET PCC 2 is van categorie II. Hij is bestemd:
· voor de herstelling van gebreken of oppervlakkige beschadigingen ;
· voor structurele herstellingen van beton.

- De mortel is geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN
B15-001)

- Tengevolge van zijn weerstand tegen carbonatatie, kan hij gebruikt worden zonder
bijkomende beschermende bekleding tegen carbonatatie.

- De dekking van de wapening met de herstelmortel moet overal minstens gelijk zijn aan 10
mm. Indien de dekking kleiner is dan 20 mm is het gebruik van de wapeningsbescherming
SAKRET K & H verplicht.

- Laagdikte : de dikte van een laag mag nooit kleiner zijn dan 6 mm; op horizontale vlakken
boven het hoofd mag zij 15 mm nooit overschrijden met uitzondering van welbepaalde

                                                                
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de Goedkeuringsleidraad G0007 “Cementgebonden herstelmortels”.
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plaatselijke zones. Op vertikale en horizontale (onder de hand) oppervlakken mag tot 45
mm per laag worden toegepast.

- Gebruikstemperatuur : de mortels mogen aangebracht  worden bij een temperatuur tussen
5 en 25°C zonder bijzondere voorzorgen.

De goedkeuring slaat op het product, zijn prestaties, zijn duurzaamheid en zijn
plaatsingstechniek maar niet op de kwaliteit van de uitvoering.

2. MATERIALEN

2.1 SAKRET PCC 2

De herstelmortel SAKRET PCC2 is een monocomponente herstelmortel op basis van
met polymeren gemodificeerd cement.

De inhoud  van een zak (25 kg) wordt vermengd met 2.1 à 2.5 l water.

2.2 SAKRET K & H

SAKRET K & H is een monocomponente mortel op basis van met polymeren
gemodificeerd cement. Hij wordt gebruikt als hechtlaag en als wapeningsbescherming.

De inhoud van een zak (15 kg) wordt vermengd met 3,75 liter water.

2.3 Curing compound nr. 1

De curing  compound wordt verwerkt met een uitstrijkrendement van 8 à 10 m²/l.

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

SAKRET PCC2 en SAKRET K & H worden  vervaardigd bij de firma SAKRET - GEBEO
- Trockenbaustoffe GmbH, gelegen in de Osterhagener Strasse 2 te 37431 Bad Lauterberg
im Harz (D).

De commercialisatie in België wordt verzekerd door de firma Van Alphen & C° bvba,
Brugsesteenweg 301 te 9000 Gent (B).

De gebruikers krijgen technische bijstand van de firma.

4. PLAATSING

De herstellingswerken mogen pas uitgevoerd worden na een voorafgaande grondige diagnose
van het werk. Dit onderzoek moet toelaten de oorzaken van de beschadigingen, de bestaande
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betondekking in functie van de blootstellingsklasse, de actuele kenmerken van de drager en de
meest aangewezen interventietechnieken vast te stellen.

Indien nodig houdt dit onderzoek rekening met de stabiliteit van het gebouw voor en tijdens de
herstellingswerken.

4.1 Opslag van de materialen

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

4.2 Voorbereiding van de drager

De voorbereiding van de drager gebeurt conform met § 5.1 en § 5.2 van de
goedkeuringsleidraad n° G0007 "Cementgebonden herstelmortels".

Het staal dient SA 2 1/2 opgeruwd te worden vooraleer het te behandelen met de
wapeningsbeschermer SAKRET K&H.

4.3 Aanbrengen van de mortel

4.3.1 Bereiding van de mortels

4.3.1.1 SAKRET K & H

De droge specie is verpakt in zakken van 15 kg.
De totale inhoud van een zak wordt vermengd met 3,75 l water al roerend met
een elektrische of pneumatische menger met laag toerental (ongeveer 600 t/min).
Het  mengen mag eveneens gebeuren met behulp van een dwangmenger.
Er wordt gemengd tot men een homogene mortel bekomt, de mengtijd is in
geen enkel geval kleiner dan 2 + 2 minuten (2 minuten mengen - 5
minuten rijpen - 2 minuten namengen)

4.3.1.2 SAKRET PCC2

De droge specie is verpakt in zakken van 25 kg.
De totale inhoud van een zak wordt vermengd met 2.1 à 2.5 l water al roerend
met een elektrische of pneumatische menger met laag toerental (ongeveer 600
t/min).
Het mengen mag eveneens gebeuren met behulp van een dwangmenger.
Er wordt gemengd tot men een homogene mortel bekomt, de mengtijd is in
geen enkel geval kleiner dan 2 + 2 minuten (2 minuten mengen - 5
minuten rijpen - 2 minuten namengen)
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4.3.2 Plaatsing van de mortel

4.3.2.1 SAKRET K & H

- Praktische gebruiksduur

De mortel moet verbruikt  worden binnen een termijn van 80 % van de door de
fabrikant voorziene praktische gebruiksduur (zie tabel I - informatieve waarden
geleverd door de fabrikant).

- Plaatsingsvoorwaarden

De temperatuur zowel van de omgeving als van de drager en de mortel moeten
begrepen zijn tussen 5 en 25°C. Tijdens de plaatsing moet een bescherming tegen
neerslag voorzien worden.

TABEL I - Bindingstijd en praktische gebruiksduur

Temperatuur
(°C)

Begin van de binding
(uur)

Gebruiksduur
(minuten)

5 19 u 360
20 8 u 180
25 5 u 30 120

- Laagdikte

Als wapeningsberscherming dient de mortel in minstens 2 lagen te worden
aangebracht, met een verbruik van 2 kg/m² per laag (droge laagdikte > 800 µm
per laag).
Een bijkomende laag mag slechts geplaatst worden na voldoende uitharding (zie
tabel II - informatieve waarden geleverd door de fabrikant).
Als hechtlaag wordt de mortel aangebracht in één laag met een verbruik van 2
kg/m² (droge laagdikte > 800 µm).
De hechtlaag mag slechts aangebracht worden na voldoende uitharding van de
wapeningsbescherming (zie tabel III - informatieve waarden geleverd door de
fabrikant).

De herstelmortel SAKRET PCC2 moet binnen een bepaald maximaal tijdsinterval
worden aangebracht op de nog verse aanhechtingslaag (zie tabel III - informatieve
waarden geleverd door de fabrikant).
Indien de aanhechtingslaag verhard maar nog vochtig is, dient een
bijkomende laag aangebracht te worden.
Indien de aanhechtingslaag reeds uitgedroogd is, dient ze mechanisch
terug verwijderd te worden.
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TABEL II - Wachttijden

Temperatuur (°C) Tussen 1ste en 2de laag
wapeningsbescherming

(minuten)

Tussen wapeningsbescherming
en aanhechtingslaag (minuten)

5 ca 40 ca 60
20 ca 20 ca 30
25 ca 10 ca 15

TABEL III - Maximaal tijdsinterval tussen aanhechtingslaag en herstelmortel

Temperatuur Maximaal  tijdsinterval (minuten)
5 20
20 15
25 10

- Aanbrengen

De mortel wordt aangebracht met een borstel.
Het  personeel en het materieel moeten erkend zijn door de bouwheer.

4.3.2.2 SAKRET PCC 2

- Praktische gebruiksduur

De mortel moet verbruikt  worden binnen een termijn van 80 % van de door de
fabrikant voorziene praktische gebruiksduur (zie tabel IV - informatieve waarden
geleverd door de fabrikant).

TABEL IV - Bindingstijd en praktische gebruiksduur

Temperatuur
(°C)

Begin van de binding
(uur)

Gebruiksduur
(minuten)

min W/c-factor max W/c-factor
5 7 u 15 90
20 2 u 30 15 45
25 1 u 30 15 30

- Plaatsingsvoorwaarden

De temperatuur zowel van de omgeving als van de drager en de mortel moeten
begrepen zijn tussen 5 en 25°C. Tijdens de plaatsing moet een bescherming tegen
neerslag voorzien worden.
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- Laagdikte

De laagdikte mag niet kleiner zijn dan 5 mm. Op horizontale vlakken boven het
hoofd mag zij een dikte van 15 mm niet overschrijden tenzij bij zeer lokale zones.
Op verticale oppervlakten mag tot 45 mm worden toegepast.
Een bijkomende laag mag slechts geplaatst worden na voldoende uitharding
(tenminste na het begin van de binding).

- Aanbrengen

De mortel wordt volgens de traditionele methoden aangebracht, met het
strijkbord of met het truweel.
Het personeel en het materieel moeten erkend zijn door de bouwheer.

- Helling van de drager

De mortel kan aangebracht worden op vertikale en horizontale (zowel onder de
hand als boven het hoofd) oppervlakken.

- Nabehandeling

Nabehandelen is het geheel van de bewerkingen die men moet uitvoeren om het
uitdrogen van de verschillende mortellagen tegen te gaan (zie NBN B15-001).
De nabehandelingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de
blootstellingsvoorwaarden (actie van wind en/of zon, relatieve vochtigheid).
Ter informatie is de minimum nabehandelingstijd gegeven in tabel V.

TABEL V - Minimum nabehandelingstijd in dagen

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

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 hoge
windsnelheden of relatieve
vochtigheid beneden 50 %

5 4 3 2 1

(-) : geen nabehandeling nodig
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In het geval dat er geen bijkomende beschermlaag wordt geplaatst mag de mortel
ook afgedekt worden met curing compound nr 1.
De identificatiegegevens ervan zijn vermeld in onderstaande tabel VI.
Het aanbrengen van een curing compound tussen de verschillende lagen van de
mortel is niet toegelaten.

5. PRESTATIES

Tabellen VI (SAKRET PCC2) en VII (SAKRET K & H) geven de resultaten van de in een
extern laboratorium uitgevoerde proeven in het kader van de goedkeuring.
Tenzij anders vermeld werden de proeven uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad n°
G0007 "Cementgebonden herstelmortels".

De tabel geeft ook nog de aanvaardingscriteria opgelegd door BUtgb en/of de nominale
waarden van de fabrikant.

De wapeningsbescherming voldoet niet aan de gestelde eisen betreffende de bestandheid
tegen veroudering. Er werd echter geen corrosie waargenomen op beschermd staal met
minimum 5 mm dekking.

De naleving van deze criteria werd nagegaan tijdens de verschillende controles, uitgevoerd in
het kader van de goedkeuring.

De resultaten van de laboratoriumproeven zijn geen statistische interpretaties en stemmen niet
overeen met gewaarborgde waarden.
Alleen de criteria van de fabrikant en/of de goedkeuring worden gewaarborgd.

6. BEWARING

6.1 Verpakkingswijze

SAKRET PCC2 wordt verpakt in zakken van 25 kg.

SAKRET K & H wordt verpakt in zakken van 15 kg.

6.2 Markering

Het etiket op elke zak moet conform zijn met  § 7 van de goedkeuringsleidraad G0007
"Cementgebonden herstelmortels" en met de reglementering betreffende brandbaarheid
en giftigheid.
Het etiket vermeldt in het bijzonder het productienummer (chargenummer) en het ATG
nummer.
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In geval van klachten moeten productie- en ATG nummer vermeld worden.

6.3 Bewaringsomstandigheden

De producten moeten los van de grond opgeslagen worden in een ruimte die beschermd
is tegen vorst en vochtigheid.
Indien de bewaringsomstandigheden hieraan voldoen kunnen de producten gedurende 6
maand bewaard blijven.
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Tabel VI - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten op de mortel PCC 2, met hechtlaag

Ref Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria
BUtgb

Gemeten
waarden

4.1 Algemene eisen

4.1.1 Verwerkbaarheid
- bij 5°C (boven het hoofd) conform
- bij 25°C (boven het hoofd) conform
- bij 25°C (vertikaal, 45 mm dikte) conform

4.1.2 Hechtsterkte (10 mm dikte) (N/mm2)
- bij 5°C ≥ 2.4 (1.9) 3.77 (3.25) (c)
- bij 25°C ≥ 2.4 (1.9) 3.51 (2.97) (c)
Hechtsterkte (45 mm dikte) (N/mm2)
- bij 25°C ≥ 2.16(1.71) 2.64  (1.80) (a)

4.1.3 Buig/druksterkte
Reeks A (7 dagen)
- buigsterkte (N/mm²) - 6.60
- druksterkte (N/mm²) - 40.5
- volumieke massa (kg/m³) - 2196
Reeks B (28 dagen)
- buigsterkte (N/mm²) ≥ 8 ≥ 8 9.72
- druksterkte (N/mm²) ≥ 42.9 52.5
- volumieke massa (kg/m³) - 2170
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Ref Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria
BUtgb

Gemeten
waarden

4.1.3 (vervolg) Reeks C (1 dag/5°C)
- buigsterkte (N/mm²) - 0.2
- druksterkte (N/mm²) - 0.45
- volumieke massa (kg/m³) - 2130

4.1.4 Chloridegehalte (%) ≤ 0.04 < 0.01

4.1.5 Duurzaamheid

4.1.5.1 - vorstbestandheid
residuele hechtsterkte (N/mm²) ≥ 0.85 x Ai (1,6) 3.53 (3.3)

- natuurlijke veroudering
residuele hechtsterkte (N/mm²) ≥ 0.80 x Ai (1,5) 3.25 (2.45)

4.2 Specifieke eisen

4.2.1 Dooizoutbestandheid
Massaverlies (mg/mm²) < 0.4 0.21

4.2.2 Carbonatatieweerstand
Carbonatatiediepte d (mm)
na 3 maand

< 0.5 x dref 7 (dref = 17.5)
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Ref Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria
BUtgb

Gemeten
waarden

6.7 Identificatie

6.7.1.2 Identificatie van component S

- granulometrie technisch dossier
- gloeiverlies (500°C) (%) technisch dossier
- laser-zeefanalyse (< 80 µ) technisch dossier
- gloeiverlies (< 80 µ) (%) technisch dossier
- IR-spectra ( < 80 µ) technisch dossier
- chemische analyse (< 80 µ)

Gloeiverlies (1050°C) (%) technisch dossier
CO2 gehalte (%) technisch dossier
Onoplosbare rest in HCl (%) technisch dossier
Oplosbare SiO 2 (%) technisch dossier
Oplosbare R2O3 (%) technisch dossier
SO3 gehalte (%) technisch dossier
Gehalte oplosbare calciumoxide (%) technisch dossier

6.7.2 Identificatie gebaseerd op eigenschappen
in verharde toestand

6.7.2.2 - Wateropslorping (%) 5,66 ± 10 % 5.66
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Ref Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria
BUtgb

Gemeten
waarden

4.1.6 Identificatie van curing compound nr. 1

- Volumemassa (g/cc)
- Drooggehalte (%)
- Viscositeit (mPa.s)
- IR-spectra
- Droogtijd (Aflevering Proefmethodes

van het Wegenfonds, § 12.02)

0,814 (0,773-0,855)
11,1 (10,54-11,66)
12,0 (10,2-13,8)

-
-

0,814
11,07
12,03

technisch dossier
kleefvrij na 1 uur

OPMERKINGEN

Eisen en metingen inzake aanhechting :

De cijfers tussen haakjes hernemen de laagste gemeten individuele waarden of de criteria op de laagste individuele waarden.
Het breuktype wordt aangeduid 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 betreffen het meest waargenomen breuktype.
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Tabel VII - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en proefresultaten op de wapeningsbeschering K&H

Ref Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria
BUtgb

Gemeten
waarden

4.3.1 Laagdikte
- horizontaal (µ) 988
- vertikaal na 24 uur (µ) > 60 % hor. 982

4.3.2 Bestandheid tegen alkaliën
- 90 dagen in KOH 1 N bij 23°C geen corrosie conform
- 90 dagen in water geen corrosie conform

4.3.3 Aanhechting aan beton (spanning voor
verplaatsing van 0.1 mm)
- niet beklede staaf  (referentie) 8.09
- beklede staaf > 0.8 x ref 7.61

4.3.4 Bestandheid tegen veroudering
- staven Ø 8 geen corrosie corrosie
- staven Ø 16 geen corrosie corrosie
- stalen plaat < 1 mm 2 à 3 mm

4.3.5 Identificatie van de poedercomponent
Zeefanalyse technisch dossier
Gehalte onoplosbare rest in HCl (%) ± 10 % technisch dossier
Gloeiverlies bij 500°C (%) ± 10 % technisch dossier
IR-spectra technisch  dossier

Identificatie van het mengsel
Volumieke massa (kg/m³) ± 5 % 2010
Verhardingstijd technisch dossier
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GOEDKEURING

BESLISSING

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 met betrekking tot de inrichting van de
technische goedkeuring en de opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad
van 29 october 1991);

Gezien de aanvraag ingediend door de firma VAN ALPHEN & C° bvba;

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep “Burgerlijke bouwkunde - Betonherstelling” van
de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 20.11.98 op basis van het
verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “Burgerlijke Bouwkunde - Betonherstelling :
Mortels” van de BUtgb;

Gezien de overeenkomst getekend door de fabrikant, waarbij deze 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 VAN ALPHEN & C° bvba
voor het product “Herstelmortel SAKRET PCC 2, hechtlaag en wapeningsbescherming SAKRET
K&H voor betonherstelling” (id. Producten voor betonherstelling, mortels), rekening houdend met
de hierboven gegeven beschrijving.

De goedkeuring dient hernieuwd te worden op 04.03.2002.

Brussel, 05.03.1999

De Directeur-generaal,

H. COURTOIS


