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1. VOORWERP(1)

De monocomponent beschermingsbekleding Decadex Everclean kan gebruikt worden
voor de bescherming en verfraaiing van betonoppervlakken.

De bekleding bestaat uit een impregneerlaag PP PU Primer (PU = Primer Universal) en
twee lagen DECADEX EVERCLEAN met een totale nominale droge laagdikte van
310µm (wat op een glad oppervlak bekomen wordt door twee lagen met elk een natte
laagdikte van 275µm).

De beschermingsbekleding is beschikbaar in 19 onderling mengbare standaardkleuren.
Andere kleuren kunnen op verzoek aangemaakt worden.

De toepassingsdomeinen zijn :

� DECADEX EVERCLEAN kan aangebracht worden op volgende dragers :
� Klasse I en II : Beton ouder dan 28 dagen, glad of ruw ontkist, waarvan de

oppervlaktelaag eventueel is verwijderd door een gepaste oppervlaktebehandeling.
� Klasse V : Herstelmortel of –beton, van het type PCC, die beantwoordt aan de

goedkeuringsleidraad G0007 : “Herstelmortels op basis van hydraulische
bindmiddelen”. De bekleding mag op andere mortels dan deze van de firma
Pentagon Plastics aangebracht worden mits een voorafgaand gunstig advies van de
fabrikant van de bekleding.

� De bekleding mag aangebracht worden op de herstelmortel Monomix RM21 met een
minimale ouderdom van 3 dagen. Om scheurvorming door te snel uitharden van de

                                             
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de Goedkeuringsleidraad G0008 “Bekledingen ter

bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer.”

BUtgb



01/2428 2

mortel te voorkomen moet deze onmiddellijk na het aanbrengen met PP Curing
Membrane beschermd worden.

� Categorie in functie van de geschiktheid om scheuren te overbruggen :  IIb
� De coating voldoet tevens aan volgende specifieke vereisten

� Waterdampdoorlatendheid
� Diffusieweerstand voor CO2

� Dooizoutbestandheid
� Slijtweerstand
� Capillaire absorptie
� Waterdoorlatendheid

� Gebruiksomstandigheden : DECADEX EVERCLEAN mag aangebracht worden bij een
temperatuur tussen 5°C en 30°C

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

2. MATERIALEN

2.1 De impregneerlaag
De impregneerlaag van de bekleding bestaat uit 1 laag PP PU PRIMER1. Dit is een
tweecomponentige watergebaseerde mengsel met een verbruik van 0,085 tot 0,170 l/m² (of
een rendement van 6 tot 12 m²/l). Component A bevat een voorgereageerd epoxyhars in
waterige dispersie. Component B is een watergedragen gemodificeerde polyamineoplossing.
PP PU PRIMER is een licht viskeus, melkachtig groen mengsel dat er na droging doorzichtig
met een groenachtige tint uitziet. De mengverhouding is 4 delen van component A en 1 deel
van component B (zowel bij gewicht als bij volume).

2.2 De tussenlaag en toplaag
De eigenlijke bekleding bestaat uit twee lagen (tussenlaag en toplaag) Decadex Everclean.
Dit is een waterige dispersie van gemodificeerde butadieen copolymeren die inerte
pigmenten en vulstoffen bevatten en die wordt aangebracht met een verbruik per laag van
minstens 0,275 l/m² (of een rendement van maximaal 3,6 m²/l/laag).

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

De impregneerlaag PP PU PRIMER en de tussenlaag en toplaag DECADEX EVERCLEAN
worden vervaardigd en gecommercialiseerd door Pentagon Plastics n.v., Markegemstraat
139, 8720 Wakken (B).

De aanbrengers van de beschermingslaag DECADEX EVERCLEAN krijgen de nodige
vorming en technische bijstand van de Pentagon Plastics n.v..

                                             
1 PU = Primer Universal
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4. PLAATSING

4.1 Opslag van de materialen

De materialen worden opgeslagen zoals beschreven in § 6.3.

4.2 Voorbereiding van de drager

De voorbereiding van de drager gebeurt conform met § 6.1. van de
Goedkeuringsleidraad nr. G0008 “Bekledingen ter bescherming van
betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer.”
Alle vuil, mos olie vet en roest moeten met behulp van mechanische middelen, water
en detergent verwijderd worden. De oppervlakken waar organische aangroei aanwezig
was, moeten met PP Biowash behandeld worden.
Alvorens de primer aan te brengen moet de ondergrond (of de verse herstelmortel)
voldoende droog zijn.  ( Ter info : Praktijkervaringen hebben aangetoond dat de
ondergrond voldoende droog is als de oppervlaktevochtigheid gemeten op de
houtschaal van een Protimeter maximaal 18% bedraagt.)

4.3 Aanbrengen van de bekleding

4.3.1 Aanbrengen van de impregneerlaag

De impregneerlaag wordt aangemaakt door component B aan de bus van
component A toe te voegen. De grote verpakkingen (25 liter) moet 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 platte lat gemengd worden.
De mengverhouding is altijd 4 delen van component A voor 1 deel van
component B, en dit zowel volgens gewicht als volume. Het klaargemaakte
mengsel moet binnen de 12 uren (zelfde werkdag) verwerkt worden.
De impregneerlaag wordt aangebracht met een kwast, verfrol of airless
spuitapparatuur. Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en het absorberend
vermogen van de ondergrond en ligt tussen 0,085 en 0,17 l/m².

4.3.2 Aanbrengen van de tussenlaag en toplaag

De tussenlaag van de bekleding wordt bij voorkeur binnen de 24 uren en uiterlijk
na 7 dagen aangebracht, rekening houdend met een minimale wachttijd zoals
opgenomen in onderstaande tabel. Bij een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid
kan deze wachttijd voor de overschilderbaarheid verlengen met 1 à 2 uren.

Drogings-/
uithardingstijd

Overschilderbaar

30°C 1 - 1½ uur 1½ - 2½ uren
20°C 1½ - 2 uren 2½ - 3½ uren
5°C 2½ - 3½ uren Vanaf 4 uren
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DECADEX EVERCLEAN wordt aangebracht in twee lagen. De eerste laag
verschilt in kleur een weinig van de uiteindelijke toplaag. Na het drogen van de
tussenlaag, afhankelijk van de weersomstandigheden na 4 tot 24 uur, en uiterlijk
na 7 dagen, mag de toplaag aangebracht worden.
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Elke laag
heeft een nominale natte filmdikte van 275µm, wat op een vlakke ondergrond
resulteert in een droge filmdikte van ongeveer 155µm.
DECADEX EVERCLEAN kan aangebracht worden met een kwast, verfrol of
een airless spuitinstallatie. Kwasten, verfrollen en apparatuur kunnen met water
gereinigd worden zolang het product nat is.

- Plaatsingsvoorwaarden
De temperaturen zowel van de omgeving als van de drager en de mortel zijn
begrepen tussen 5 en 30°C.

DECADEX EVERCLEAN mag nooit verdund worden. De beschermlaag mag
tevens niet aangebracht worden bij vochtig of regenachtig weer.

5. PRESTATIES

Tabel III 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 volgens de Goedkeuringsleidraad nr.
G0008 “Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan
weersinvloeden maar niet aan verkeer.”

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

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 stemmen
niet overeen met gewaarborgde waarden.
Alleen de criteria van de fabrikant en/of de goedkeuring zijn gewaarborgd.

In sommige gevallen kan het tot stand komen van de hechting trager verlopen.
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6. VERPAKKING

6.1. Type en gewicht van de verpakking

De impregneerlaag PP PU PRIMER is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 liter,
5 en 25 liter (samengesteld gewicht van de componenten).
De tussenlaag en toplaag DECADEX EVERCLEAN is verkrijgbaar in verpakkingen
van 10 en 20 liter.

6.2. Markering

Het etiket op elke component moet conform zijn met § 8 van de Goedkeurings-leidraad
G0008 “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 (chargenummer) voor elke
component en het ATG-nummer.
In geval van klachten moeten productie- en ATG-nummer vermeld worden.

6.3. Opslagvoorwaarden

In vorstvrije omstandigheden en bij voorkeur tussen 10°C en  35°C kunnen
ongeopende verpakkingen van de PP PU PRIMER tot 2 jaar bewaard worden.
Ongeopende verpakkingen van DECADEX EVERCLEAN kunnen in vorstvrije
omstandigheden en onder 35°C tot 2 jaar bewaard worden.
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Tabel III - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van de in het laboratorium uitgevoerde proeven

Ref. Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0008)

Gemeten
waarden

5.1.Algemene vereisten
5.1.1. Verwerkbaarheid Geen gebreken Conform

5.1.2. Dikte van de droge bekleding (µ)
drager II bij 5°C horizontaal
drager V bij 5°C horizontaal
drager V (Flexcrete Monomix RM 21 met

PP Curing Membrane na 3 dagen) bij
5°C horizontaal

drager II bij 5°C verticaal
drager II bij 30°C horizontaal

310
310

310
310
310

330 (250 – 380)
320 (250 – 410)

340 (250 – 410)
340 (250 – 410)
340 (260 – 410)

5.1.3. Aanhechting (N/mm²)
drager II bij 5°C horizontaal
drager V bij 5°C horizontaal

na 4 maanden
drager V (Flexcrete Monomix RM 21 na 3

dagen) bij 5°C horizontaal
drager II bij 5°C verticaal
drager II bij 30°C horizontaal

na 2 maanden

1,0 à1,7
> 1,3 (0,8)
> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)
> 1,3 (0,8)

1,55 (1,15) (b)
0,45 (0,40) (a)

1,30 (1,05) (a/b)
1,30 (1,15) (a/b)

1,35 (1,25) (a/b/c)
1,20 (1,15) (b)

1,30 (1,05) (b)

OPMERKINGEN : Eisen en metingen inzake aanhechting :
De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarden.
Het meest waargenomen 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
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0008)

Gemeten
Waarden

5.1.4. Geschiktheid om scheuren te overbruggen Klasse IIb

5.1.5.Duurzaamheid
5.1.5.a. Weerstand tegen zonbestraling

scheurvorming (x10)
hechtsterkte  (N/mm²)
verwering

geen
vermindering <30%
geen

Conform
1,8 (1,65) (c)
Conform

5.1.5.b. Vorstbestandheid (*)
hechtsterkte voor veroudering (N/mm²)
hechtsterkte na veroudering (N/mm²)
verwering

1,25
1,78
Geen

5.2. Specifieke vereisten

5.2.1. Waterdampdoorlaatbaarheid (m) Sd H20 < 4 0,685 (**)

5.2.2. Weerstand tegen CO2 diffusie (m) Sd CO2 > 50 1612 (**)

5.3. Bijkomende specifieke vereisten
5.3.1 Dooizoutbestandheid

scheurvorming (x10)
hechtsterkte  (N/mm²)
verwering

Geen
vermindering <30%

Geen

Conform
2,05 (1,90) (c)
Conform

5.3.2 Weerstand tegen diffusie van chloorionen (***)
5.3.4 Slijtvastheid Geen schade Conform
5.3.8 Capillaire absorptiecoëfficiënt (Kg/m² h 0,5) 0,011
5.3.9 Waterdoorlaatbaarheid Geen indringing (****)
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Opmerking bij bovenstaande tabellen.

(*) Gebaseerd op proefverslag Bureau Veritas : 75 verouderingscycli bestaande uit
2 uren UV bij 60°C
2 uren bij –20°C
2 uren besproeien met water bij 20°C
2 uren bij –20°C
2 uren UV bij 60°C
14 uren besproeien met water bij 20°C

(**) Proefmethode Klöpfer, Universiteit Dortmund

(***) Proef wordt uitgevoerd door Taywood Engineering (opgestart in 1995) Na 1600 dagen is de ionenflux nog steeds niet stabiel en kan nog
geen diffusiecoëfficiënt berekend worden. Na 1100 dagen is de chlorideconcentratie die door een nietbehandelde betonschijf is gedrongen
gestegen tot bijna 0,08 mol/l. Bij de behandelde betonschijf bedraagt deze concentratie na ongeveer 1600 dagen ongeveer 0,02 mol/l.

(****) Proefmethode TNO : Waterkolom van 30 cm gedurende 14 dagen
resultaten : initiële betonvochtigheid 2,0

na 24 uur 1,5
proeven na 2 weken : Geen defekten

Hechting (ruitjesproef) : klasse 0
vochtindringing : 0mm
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0008)

Gemeten
Waarden

5.1.6. Identificatie
PP PU Primer Volumieke massa (mengsel) (kg/l)

Dooggehalte
Component A
Component B

Viscositeit bij 25°C (Pa.s)
Gehalte aan pigmenten en vulstof

Component A
Component B

Bindmiddelgehalte
Component A
Component B

Infraroodspectrum
Identificatie pigment

Component B
Droging – Uithardingstijd (uur)
Nettogewicht componenten

Component A (kg)
Component B (kg)

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

1,02

15,86%
15,37%
0,552

0,09%
0,31%

16,56%
15,23%
Technisch Dossier

Technisch Dossier
19

4,13
1,021
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0008)

Gemeten
Waarden

5.1.6. Identificatie
Decadex Everclean Volumieke massa (kg/l)

Dooggehalte
Viscositeit bij 25°C (Pa.s)
Gehalte aan pigmenten en vulstof
Bindmiddelgehalte
Infraroodspectrum
Identificatie pigment
Droging – Uithardingstijd (uur)
Nettogewicht componenten (kg)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,29
62,9%
7,062
32,26%
30%
Technisch Dossier
Technisch Dossier
33u55’
12,08



01/2428 11

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 oktober 1991);

Gezien de aanvraag ingediend door de PENTAGON PLASTICS N.V. (A/G 960812.B./G.10);

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep BETONREPARATIE van de
Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 06/09/2000 op basis van het
verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “BETONREPARATIE - AFWERKING” van
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 PENTAGON
PLASTICS N.V. voor het product "DECADEX EVERCLEAN (id. Betonreparatie,
beschermingsafwerking)" rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en
voorwaarden.

De goedkeuring dient hernieuwd te worden op 01/03/2004

Brussel, 02/03/2001

De Directeur-generaal,

H. COURTOIS


