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Technische goedkeuring met certificaat

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

SAMENVATTING 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

Opgelet: Dit document vormt een samenvatting van de goedkeuring nr. 99/2312 waarvan absoluut
moet worden kennis genomen vóór iedere vorm van gebruik. De goedkeuring is verkrijgbaar bij de
DGV, bij de secretariaten van de gewesten (LIN en MET) en bij de fabrikant.

1. VOORWERP (1)

De herstelmortel SAKRET PCC2 wordt gebruikt om schade of gebreken aan beton te her-
stellen.
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 bi-
jkomende beschermende bekleding tegen carbonatatie.

                                                
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de Goedkeuringsleidraad G0007 “Cementgebonden herstelmortels”.
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- 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 pla-
atselijke zones. Op vertikale en horizontale (onder de hand) oppervakken 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.

2. MATERIALEN

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

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

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

Vervaardiging: SAKRET - GEBEO - Trockenbaustoffe GmbH, Osterhagener Strasse 2 te 37431
Bad Lauterberg im Harz (D).

Commercialisatie: Van Alphen & C° bvba, Brugsesteenweg 301 te 9000 Gent (B).

4. PLAATSING

De goedkeuring beschrijft de voorwaarden voor de bewaring van de materialen, de
voorbereiding van de drager, de plaatsing van de mortel en de bescherming tijdens de
verharding.

5. PRESTATIES

De goedkeuring geeft de uitslagen van de prestatie- en duurzaamheidsproeven die uitgevoerd
werden op de materialen.

6. BEWARING

SAKRET PCC2 wordt verpakt in zakken van 25 kg.
SAKRET K & H wordt verpakt in zakken van 15 kg.

7 TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

- ATG nr. 99/2312 herstelmortel SAKRET PCC2, hechtlaag en wapeningsbescherming
SAKRET K&H voor betonherstelling.

- Goedkeuringsleidraad G0007: “Cementgebonden herstelmortels”.


