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1. VOORWERP (1)

De herstelmortel Renderoc HB40 wordt gebruikt voor structurele reparatie, bepleistering en
herprofilering van verticale en horizontale betonoppervlakken, en dit zowel boven het hoofd,
verticaal als onder de hand.

De mortel wordt steeds aangebracht op een hechtlaag bestaande uit een mengsel van
Nitobond SBR en cement van het type CEM II/ B-M 32,5. De wapening wordt behandeld met
wapeningsbeschermer Nitoprime Zincrich

De toepassingen zijn de volgende :

- Renderoc HB40 is een herstelmortel van categorie II. Hij is bestemd:
- voor de herstelling van de alkaliciteit rond de wapening;
- voor structurele herstellingen van beton.

- Hij is geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN B 15-001).
- Tengevolge van zijn weerstand tegen carbonatatie, kan hij gebruikt worden zonder

bijkomende beschermingsbekleding tegen carbonatatie.
- De dekking van wapeningen met de herstelmortel moet overal tenminste 10 mm bedragen.

Wanneer de dekking minder dan 20 mm bedraagt, is het aanbrengen van de
wapeningsbeschermer Nitoprime Zincrich verplicht.

- Laagdikte: de dikte van een laag mag nooit kleiner zijn dan 5 mm; zij mag, in één laag de
15 mm nooit overschrijden, uitgezonderd in welbepaalde plaatselijke zones.

- Gebruikstemperatuur: de mortel kan aangebracht worden bij een temperatuur van zowel
omgeving als drager tussen 5 en 25 °C, zonder bijzondere voorzorgen.

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

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

2.1. Herstelmortel Renderoc HB40

De herstelmortel Renderoc HB40 is een gemodificeerde cementgebonden mortel.

Aan het droge poedermengsel moet enkel water toegevoegd worden. Het poedermengsel is
gebaseerd op portlandcement waaraan diverse toeslagstoffen, hulpstoffen en vezels zijn
toegevoegd.

De inhoud van de zak (25 kg) wordt gemengd met 2,7 tot 2,9 l water.

2.2. Hechtlaag Nitobond SBR

De hechtlaag bestaat uit een mengsel van gelijke volumedelen van de acrylaatemulsie
Nitobond SBR en van de cement CEM II/B-M 32,5. De overeenstemming van dit cement
met NBN B12-001 wordt gegarandeerd door het BENOR-merk.

2.3. Wapeningsbescherming Nitoprime Zincrich

Als wapeningsbescherming wordt Nitoprime Zincrich voorzien. Dit is een monocomponent
primer op basis van zink en epoxyhars.

2.4. Andere materialen, aangeraden door de fabrikant, niet opgenomen in de ATG

Het nabehandelingsproduct Nitobond AR.

3. VERVAARDIGING EN COMMERCIALISATIE

De herstelmortel Renderoc HB40 en de acrylaatemulsie Nitobond SBR worden vervaardigd en
verpakt door Fosroc Ltd in Tamworth, UK. Nitoprime Zincrich wordt verdeeld door
Fosroc Ltd. in Tamworth, UK.

De verdeling van deze producten in België wordt verzekerd door Mavro,
Van den Berghelaan 150, 2630 Aartselaar. Mavro verzorgt tevens de levering van het BENOR-
cement CEM II/B-M 32,5, nodig voor de hechtlaag.

Mavro, ondersteund door Fosroc Ltd., verleent technisch advies, indien nodig zelfs tot op de
bouwplaats, aan opdrachtgevers, aannemers en eindgebruikers.

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 actuele
kenmerken van de drager en de meest aangepaste interventietechnieken vast te stellen.

Indien nodig houdt dit onderzoek rekening met de stabiliteit van het gebouw voor en tijdens de
herstellingswerken.
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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 § 5.1. en § 5.2. van de
goedkeuringsleidraad nr. G0007 “Cementgebonden herstelmortels”.

De randen van de te herstellen zones moeten minstens 10 mm diep haaks ingezaagd of
uitgehakt worden om te voorkomen dat de dikte van de herstellaag “op nul” uitloopt.

Het gecorrodeerd gedeelte van de wapening wordt door middel van gritstralen gereinigd tot
reinigingsgraad SA 2½.

Speciale aandacht moet besteed worden aan de achterzijde van de wapeningsstaaf.

Het voorbereide oppervlak van de wapening moet met olievrije perslucht schoongeblazen
worden.

4.3. Behandeling van de wapening

Op het vrijgekomen wapeningsstaal wordt één laag Nitoprime Zincrich met een borstel
aangebracht ter voorkoming van verdere roestvorming.

Deze bescherming moet voldoende droog zijn alvorens verder te mogen werken. Indien
getwijfeld wordt of de coating goed aaneengesloten is, moet een tweede laag aangebracht
worden.

Nitoprime Zincrich mag uitsluitend aangebracht worden bij een temperatuur boven 5 °C.
De natte laagdikte bedraagt 135 µm, wat resulteert in een droge laagdikte van 40 µm.

De beschermlaag is stofdroog na 45 min bij 20 °C en na 15 min bij 35 °C. Indien een
tweede laag moet aangebracht worden, is de eerste laag overschilderbaar na respectievelijk
60 en 45 minuten. Bij lagere temperaturen zullen de droogtijd en de termijn van
overschilderbaarheid verlengen.

4.4. Aanbrengen van de mortel

4.4.1. De hechtlaag

Alvorens de hechtlaag aan te brengen, dient de drager verzadigd te worden met
leidingwater. Overtollig water moet verwijderd worden.
Nitobond SBR wordt met eenzelfde volume cement CEM II/B-M 32,5 gemengd.
Een dunne laag van dit mengsel wordt stevig op en in het hechtvlak geborsteld.
Zodra de hechtlaag kleverig wordt en alvorens ze volledig droog is, moet de
herstelmortel Renderoc HB40 aangebracht worden.
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4.4.2. Bereiding van het mengsel

Het grondig en volledig mengen van de herstelmortel Renderoc HB40 is uiterst
belangrijk. Een dwangmenger of tegenstroommenger gebruiken kan men hiervoor
gebruiken. Eventueel kan een spiraalmixer op een boormachine met traag toerental
(400 tot 500 tpm) gebruikt worden. Het mengen van gedeelten van zakken is
verboden.

In de menger wordt 2,7 l water gedaan. Hieraan voegt men, met een reeds draaiende
machine de volledige inhoud van de zak Renderoc HB40 toe. De mengtijd
bedraagt 3 tot 5 minuten. Indien de gewenste consistentie na deze mengperiode
niet bereikt is mag maximaal 0,2 l water toegevoegd worden. Na het toevoegen van
water moet opnieuw gedurende minstens 2 minuten gemengd worden.

4.4.3. Plaatsing van de mortel

- 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 temperaturen zowel van de omgeving als van de drager en van de mortel zijn
begrepen tussen 5 en 25 °C. Bij lage temperaturen (minder dan 10 °C) wordt
aangeraden warm water (30 °C) te gebruiken.
Tijdens de binding van de niet-beschermde mortel (zie tabel I) moet de verse
mortel tegen neerslag beschermd worden.

- Aanbrengen van de mortel

De mortel wordt met een truweel of manueel (handschoenen dragen) op de
hechtlaag aangebracht. Eerst moet een laag van enkele millimeters in de hechtlaag
gedrukt worden, alvorens de volledig laagdikte op te bouwen.
Afhankelijk van het gewenste uiterlijk kan Renderoc HB40 afgewerkt worden met
een stalen, houten of kunststof spaan of met een vochtige spons.

- Laagdikte

De laagdikte mag nergens kleiner zijn dan 5 mm. Zij mag de 15 mm per laag niet
overschrijden, tenzij bij zeer plaatselijke zones.
Een bijkomende hechtlaag en mortellaag mogen slechts geplaatst worden na
voldoende uitharding (in normale omstandigheden 1uur, afhankelijk van de
temperatuur).
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Tabel I - Bindingstijd en praktische gebruiksduur

Temperatuur
(C°)

Begin van de binding
(uur)

Praktische gebruiksduur
(uur)

20 3h00 2h20

- Helling van de drager

De mortel kan aangebracht worden op horizontale of verticale oppervlakken of
boven het hoofd.

- 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).
Nitobond AR wordt gelijkmatig over het oppervlak gesproeid met een minimum
verbruik 0.3 l/m². In uiterst drogende omstandigheden wordt aangeraden een
plasticfolie aan te brengen.
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 II.

Tabel II : minimum nabehandelingstijd in dagen

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

5 10 15 20 25

A. Geen rechtstreekse zonneschijn en
relatieve luchtvochtigheid 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.

Opmerking : Ingeval de nabehandeling bestaat uit het aanbrengen van een nabehandelingsproduct,
moet de verenigbaarheid van dit product met de egalisatiemortel of de eventuele
beschermende bekleding nagegaan worden. Het aanbrengen van een
nabehandelingsproduct tussen verschillende lagen van de herstelmortel is niet
toegelaten.

5. PRESTATIES
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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. G0007 “Cementgebonden herstelmortels”.

De wapeningsbeschermer Nitoprime Zincrich 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 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 goedkeuring zijn gewaarborgd.

6. VERPAKKING

6.1. Type en gewicht van de verpakking

De herstelmortel Renderoc HB40 is een poedermengsel, beschikbaar in zakken van
25 kg.

Nitoprime Zincrich is een grijze vloeistof, beschikbaar in bussen van 2,5 l.

Nitobond SBR is beschikbaar in bussen van 5 l.

6.2. Markering

Het etiket op elke component moet in overeenstemming 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 (lotnummer) voor elke
component en het ATG-nummer.

In geval van klachten moeten productie- en ATG-nummer vermeld worden.
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6.3. Opslagvoorwaarden

Alle genoemde materialen hebben, indien ze droog opgeslagen zijn in de originele
ongeopende verpakking, een houdbaarheid van 12 maanden.

Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen de houdbaarheid verminderen.

Nitobond SBR moet tevens vorstvrij opgeslagen worden.
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Tabel III - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van de in het laboratorium uitgevoerde proeven

Ref. Goedkeurings-
leidraad G0007 Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0007)

Gemeten
waarden

4.1.Algemene eisen

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Verwerkbaarheid
- bij 5 °C
- bij 25 °C

Hechtsterkte Ai (N/mm²)
- bij 5 °C
- bij 25 °C

Buigtrek-/druksterkte
Reeks A (7 dagen)
- buigtreksterkte (N/mm²)
- druksterkte (N/mm²)
- volumieke massa (kg/m³)
Reeks B (28 dagen)
- buigtreksterkte (N/mm²)
- druksterkte (N/mm²)
- volumieke massa (kg/m³)

> 2,4 (1,9)
> 2,4 (1,9)

-
-
-

> 8
> 40
-

conform
conform

3,40 (3,03) (b)
3,13 (2,06 (b)

10,6
57,9
2152

8,5
67,6
2127
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0007 Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0007)

Gemeten
waarden

4.1.3. (vervolg)

4.1.4.

4.1.5.
4.1.5.1.

4.1.5.2.

4.2. Specifieke eisen
4.2.1.

4.2.2.

Reeks C (1 dag/5 °C)
- buigtreksterkte (N/mm²)
- druksterkte (N/mm²)
- volumieke massa (kg/m³)

Chloridegehalte (%)

Duurzaamheid
- Vorstbestandheid

Residuele hechtsterkte (N/mm²)
Plaat 5°
Plaat 25°

- Natuurlijke veroudering
Residuele hechtsterkte (N/mm²)

Plaat 5°
Plaat 25°

Dooizoutbestandheid
Massaverlies (mg/mm²)

Carbonatatieweerstand
Carbonatatiediepte d(mm)
na drie maanden prisma

kern
referentie

-
-
-

< 0,04

> 2,4 (1,6)
> 2,4 (1,6)

> 2,4 (1,6)
> 2,4 (1,6)

< 0,40

< 0,5 x dreferentie
< 0,5 x dreferentie

0,3
1,0
2088

< 0,01

3,66 (3,31) (a) (b)
3,82 (3,70) (b)

4,14 (3,84) (c)
3,68 (2,72) (a)

Geen gewichtafname

3
5
20
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0007 Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0007)

Gemeten
waarden

4.1.6. Identificatie

6.7.1.1.
Nitobond SBR

6.7.1.2.
Renderoc HB40

.

- droogrest (%)
- volumieke massa (g/cc)
- gloeiverlies (%)
- IR spectrum

Identificatie van component S
- zeefanalyse
- gloeiverlies (500 °C) (%)
- gloeiverlies (500 °C) (%) (< 75µ)
- chemische analyse(< 75µ)

Gloeiverlies (%)
C02 gehalte (%)
Onoplosbare rest in HCl (%)
Si02 (%)
Ca0 (%)
MgO
R203 (%)
S03

- Vezelgehalte (%)
- IR-spectrum op de vezels

Technisch dossier
Technisch dossier

43,93
1,02

technisch dossier
technisch dossier

Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier

Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier

-
Technisch dossier

6.7.2.

6.7.2.2.

Identificatie gebaseerd op
eigenschappen in verharde toestand
-Wateropslorping (%) 6,9 %
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Ref. Goedkeurings-
leidraad G0007

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

BUtgb criteria
(Goedkeurings-
leidraad G0007)

Gemeten
waarden

4.3. Bescherming voor
de wapening

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Laagdikte

Bestandheid tegen alkaliën

Aanhechting aan beton (spanning voor
verplaatsing van 0,1 mm) (kN)

- niet beklede staaf
- beklede staaf

Veroudering

Identificatie
Volumieke massa (g/cm³)
Droogrest (%)
Droogtijd
IR-spectrum

Uniforme droge laagdikte bij natte
laagdikte van 250 µ

Lichte aantasting ( zoutnevel)

24.2
30.9

Lichte aantasting boven de mortel,
geen aantasting in de mortel

Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier
Technisch dossier

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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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 MAVRO - FOSROC nv. (A/G 970606/1).

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep “Betonbescherming" van de
goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 22 november 2000 op basis
van het verslag voorgedragen door het uitvoerend bureau “Betonbescherming - Mortel” 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 MAVRO -
FOSROC nv voor het product “Renderoc HB40” (id. Betonreparatie, systemen, mortels),
rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en voorwaarden.

De goedkeuring dient hernieuwd te worden op 06/10/2005

Brussel, 10/10/2002-10-22

Wd. Directeur-generaal
ir. L.B. LATHUY


