
Nationaal secretariaat ATG - Burgerlijke Bouwkunde: LIN en MET
Uitvoerend Bureau “Bekledingen ter bescherming van beton”:
De HH. Broeckx (DGV), Platteeuw (LIN), Degeimbre (CEP), Treckels (CORI), Jacobs (WTCB), Ledent (MET), Peereman (SECO),
MET - Division du Contrôle Technique, rue Côte d’Or, 253 - B-4000 Liège
AOSO LIN - Afdeling Betonstructuren, Vliegtuiglaan,5 - B-9000 Gent

2451nc.doc 28/05/2001 Bladzijde 1

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
Bestuur voor Wegverkeer en 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

Bekleding ter bescherming van betonoppervlakken
MONOLASTEX RE

Samenvatting
Pentagon Plastics N.V.

Geldig van 04/07/2001 Markegemstraat 139 8720 Wakken

Tot 03/04/2004 Tel. 056 / 60 05 11  -  Fax 056 / 61 08 38

Opgelet : Dit dokument vormt een samenvatting van de goedkeuring nr 01/2451 waarvan absoluut moet kennis genomen
worden vóór iedere vorm van gebruik.  De goedkeuring is verkrijgbaar bij de DGV, bij de sekretatiaten van de
gewesten (LIN en MET) en bij de fabrikant.

1. VOORWERP (1)

De monocomponent beschermingsbekleding op waterbasis MONOLASTEX RE
kan gebruikt worden voor de bescherming en verfraaiing van betonoppervlakken.
Het product polymeriseert door UV-stralen en mag dus enkel buiten toegepast
worden.

De bekleding bestaat uit een impregneerlaag van met water verdunde
MONOLASTEX RE (volumeverhouding 30%water / 70% MONOLASTEX RE)
(0,20 l/m² of 245 g/m²) en één laag MONOLASTEX RE met een rendement van
0,25 l/m² of een verbruik van 333 g/m².

Als impregneerlaag mag eveneens PP PU PRIMER gebruikt worden met een
verbruik van 0.085 tot 0.170 l/m² (of een rendement van 6 tot 12 m²/l).  In dit geval
bedraagt het verbruik van de Monolastex RE 0,43 l/m² (2,33 m²/l).

De totale minimale droge laagdikte van de Monolastex RE bedraagt 210 µm.

De beschermingsbekleding is beschikbaar in 16 onderling vermengbare
standaardkleuren. Andere kleuren kunnen op verzoek aangemaakt worden.

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

betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer.”
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De toepassingsdomeinen zijn de volgende :

• MONOLASTEX RE  kan aangebracht worden op volgende dragers:

− Klasse I en II : Droog beton ouder dan 28 dagen, glad of ruw ontkist, waarvan
de oppervlaktelaag eventueel is verwijderd door een gepaste
oppervlaktebehandeling.

− Klasse V : Erkende herstelmortels die beantwoorden aan de
goedkeuringsleidraad G0007 : “Herstelmortels op basis van hydraulische
bindmiddelen”. De bekleding mag op andere mortels aangebracht worden
dan deze van de firma Pentagon Plastics 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.

• De bekleding behoort tot de scheuroverbruggendheid categorie IIa en IIb voor
zover de laagdikte op alle plaatsen groter is dan 210 µm  (wat bereikt wordt
met het aanbrengen van een Monolastex RE impregneerlaag van 0,200 l/m² en
een toplaag van 0,250 l/m², of met het aanbrengen van een PP PU Primer
impregneerlaag en een toplaag van 0,43 l/m²) en dat zij wordt aangebracht op
een voldoende effen en/of voorafgaand geëgaliseerde drager. In dit geval is
de bekleding geschikt voor het overbruggen van scheuren, tot een opening van
0,15 mm, die ofwel reeds bestonden ofwel zich vormden na het aanbrengen van
de bekleding.

• De coating voldoet tevens aan volgende specifieke vereisten
− Waterdampdoorlatendheid
− Diffusieweerstand voor CO2

− Dooizoutbestandheid
− Slijtweerstand
− Capillaire absorptie
− Waterdoorlatendheid

• Gebruiksomstandigheden : MONOLASTEX RE mag aangebracht worden bij
een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.  De opgegeven temperaturen gelden
zowel voor drager als voor de omgeving.

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

2.1 Impregneerlaag Monolastex RE of PP PU Primer

De impregneerlaag bestaat uit een met water verdunde laag MONOLASTEX RE
(De mengverhouding bedraagt 70 volumedelen MONOLASTEX RE en 30
volumedelen water) of uit een laag PP PU Primer1.
Dit is een tweecomponentige watergebaseerde impregneerlaag  Deel A bevat een
voorgereageerd epoxyhars in waterige dispersie. Deel B is een watergedragen
gemodificeerde polyamineoplossing.

2.2 Toplaag Monolastex RE

MONOLASTEX RE is een watergedragen acrylaat die inerte pigmenten en
vulstoffen bevat.

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

PENTAGON PLASTICS N.V., Markegemstraat 139, 8720 Wakken (B).

4. PLAATSING

De goedkeuring beschrijft de voorwaarden voor de bewaring van de materialen, de
voorbereiding van de drager, en het aanbrengen van de bekleding.

5. PRESTATIES

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

6. VERPAKKING

MONOLASTEX RE wordt verpakt in bussen van 10 en 20 liter.

PP PU Primer wordt verpakt in bussen van 1, 5 en 25 liter (samengesteld gewicht
van de componenten).

7. TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

- ATG nr 01/2451 : Bekleding ter bescherming van beton oppervlakken
Monolastex RE.

- Goedkeuringsleidraad G0008 "Bekledingen ter bescherming van beton
oppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer".

                                                
1 PU = Primer Universal


