
- Nationaal secretariaat ATG - Burgerlijke Bouwkunde : LIN en MET
Uitvoerend Bureau “Mortels” :
De HH. Broeckx (DGV), Platteeuw (LIN), Degeimbre (CEP), Jacobs (WTCB), Ledent (MET), Peereman (SECO)
MET - Division du Contrôle Technique, rue Côte d’Or, 253 - B-4000 Liège
LIN - Afdeling Betonstructuren, Vliegtuiglaan, 5 - B-9000 Gent
2396nc.doc 12/04/2000 1

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Kwaliteit

Directie Goedkeuring en Voorschriften
Wetstraat 155 B - 1040 Brussel - Tel. 02/287.31.53

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

Technische goedkeuring met certificaat

00/2396
Samenvatting

Herstelmortel TRICOSAN NSM 4 (handmatige en gespoten toepassing)
voor betonherstelling

. Tricosal Beton-Chemie Grout techniek BVBA
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Opgelet : Dit document vormt een samenvatting van de goedkeuring nr 00/2396 waarvan
absoluut moet kennis genomen worden voor iedere vorm van gebruik.  De
goedkeuring is verkrijgbaar bij de DGV, bij de secretariaten van de gewesten
(LIN en MET) en bij de fabricant.

1. VOORWERP.  (1)

De herstelmortel Tricosan NSM 4 wordt gebruikt om schade of gebreken aan beton te
herstellen.
De mortel Tricosan NSM 4 wordt ook gebruikt als hechtlaag (dit aangemaakt met 4.5
liter water per 25 kg) (of 0.18 liter per kg).
De hechtlaag dient aangebracht te worden op de drager voor het handmatig aanbrengen
van de herstelmortel, voor de gespoten toepassing is er geen hechtlaag nodig.

De toepassingen zijn de volgende :

- De mortel Tricosan NSM 4 is van categorie II. Hij is bestemd :
· voor de herstelling van gebreken of oppervlakkige beschadigingen, te wijten aan

een slechte uitvoering (grindnesten …), aan corrosie van de wapeningen
(gebrekkige betondekking), of aan mechanisch, fysische of chemische invloeden;

· 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 zonder bijkomende
beschermende bekleding gebruikt worden als carbonatatieremmende laag.

                                                                
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de Goedkeuringsleidraad G0007 “Cementgebonden herstelmortels”.

BUtgb



12/04/2000 2

- De overlaging van wapeningen met de herstelmortel moet overal terminste 20 mm
bedragen.  Wanneer de dekking minder dan 20 mm bedraagt, is het nodig de
beschermende bekleding voor het wapeningsstaal aan te brengen, die het voorwerp
zal uitmaken van een later addendum bij de ATG.
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- Laagdikte : de dikte van een laag mag nooit kleiner zijn dan 5 mm; op horizontale
vlakken boven het hoofd mag zij 15 mm nooit overschrijden met uitzondering van
welbepaalde plaatselijke zones.  Op vertikale en horizontale (onder de hand)
oppervlakken mag tot 30 mm per laag worden toegepast.

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

- De mortel kan zowel handmatig als gespoten aangebracht worden.

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

2. MATERIALEN.

Herstelmortel TRICOSAN NSM 4.

De herstelmortel Tricosan NSM 4 is een monocomponente herstelmortel op basis van
met polymeren gemodificeerd cement.

De inhoud van een zak (25 kg) wordt vermengd van 2.5 tot 3.2 liter water.

Bij gebruik van de Tricosan NSM 4 als aanhechtingslaag wordt de inhoud van een zak
(25 kg) vermengd met 4.5 liter water per 25 kg (of 0.18 liter per kg).

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE.

TRICOSAN NSM 4 wordt vervaardigd bij de firma  Tricosal Beton-Chemie GmbH &
Co KG, Alte Bottroper Straβe 64, 45356 Essen (D).

De commercialisatie in België wordt verzekerd door de firma Grout techniek BVBA,
Victor Bocquéstraat 11, 9300 Aalst (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 tijden de
verharding.

5. PRESTATIES.
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De goedkeuring geeft de uitslagen van de prestatie en duurzaamheidsproeven die
uitgevoerd werden op de materialen.
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6. VERPAKKINGSWIJZE.

Tricosan NSM 4 wordt verpakt in zakken van 25 kg.

7. TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- ATG nr 00/2396 herstelmortel Tricosan NSM 4 voor betonherstelling.

- Goedkeuringsleidraad G0007 : "Cementgebonden herstelmortels".


