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1 Voorwerp (1) 

De aangiet – en verankeringsmortels van het gamma Cuglaton worden gebruikt voor: 
- het opvullen van holten gelegen binnen of tussen bouwelementen of tussen machines en hun 

draagstructuur; 
- het verankeren van wapeningen of andere metalen onderdelen in betonstructuren. 
 
De classificatie van de gietmortels is opgenomen in tabel 1. 
 

Tabel 1 – Classificatie van de gietmortels 
 

Mortel Mechanische 
weerstand 1)  Korrelverdeling 2) Consistentie Blootstellings-

klasse 3) Toepassing 4) 

Gietmortel 1 mm M70 1 Vloeibaar 1 – 5a CA 

Gietmortel 4 mm M70 4 Vloeibaar 1 – 5a CA/CB/CC 

Montagemortel M70 1 Vloeibaar 1 – 5a CA 

Skid M60 4 Vloeibaar 1 – 5a CA/CB/CC 
1) Karakteristieke druksterkte in N/mm². 
2) De korrelverdeling wordt gegeven in functie van de Dmax. 
3) Blootstellingklasse volgens NBN B15-001:1994.  
4) De mortel is bestemd voor de opvulling van openingen waarvan het contactoppervlak met de atmosfeer kleiner is dan  

   5% (gesloten toepassing CA); 
 25% (halfopen toepassing CB); 
 50% (open toepassing CC) 
van het totale omhullingsvlak van de op te vullen ruimte. 

 
De Cuglaton gietmortels zijn bestand tegen water met een hoog sulfaatgehalte. 
 
 

                                                      
(1)  Deze goedkeuring is verleend op basis van de Goedkeuringsleidraad G0021 : "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en 

ondersabelingsmortels". 
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Waterdosering 
 
De Cuglaton cementgebonden mortels behoren tot categorie 1: het zijn gebruiksklare producten die voldoen 
aan de kenmerken opgenomen in de ATG, met de waterdosering vermeld op de zakken. 
 
De goedkeuring heeft betrekking op de producten, hun prestaties, hun duurzaamheid en hun toepassing.  
Ze slaat niet op de kwaliteit van de uitvoering. 

2 Materialen 

2.1 Cuglaton gietmortels 

De Cuglaton mortels zijn droge cementgebonden mortels.  
 
De optimale waterdosering staat op de zakken vermeld.  De waterbandbreedte kan ongeveer ± 0,025 
(vb 0,29-0,34) schommelen. 
Tabel 2 geeft de richtwaarde's voor de hoeveelheid aanmaakwater. 
 
 

Tabel 2 – Hoeveelheid aanmaakwater 
 

Hoeveelheid aanmaakwater (richwaarde)  
(in liter per zak van 25 kg) Mortel 

Minimaal 

Gietmortel 1 mm 3,1 

Gietmortel 4 mm 3,0 

Montagemortel 4,0 

Skid 2,8 

 

2.2 Andere producten 

2.2.I Hechtlaag 

Cuglaton hechtlaag: cementgebonden polymeer gemodificeerde primer.  
Cugla epoxy sealer: systeem op epoxybasis.  

2.2.2 Curing Compound 

Demula Curing compound 
 
Deze vormen geen voorwerp van de ATG. 

3 Productie en commercialisatie 

De mortels worden geproduceerd door de firma Cugla B.V. te Breda - Nederland. 
 
Ze worden in België gecommercialiseerd door de firma Demula N.V. Deze kan tevens technische bijstand 
bieden aan uitvoerders. 
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4 Gebruiksaanwijzing 

4.1 Opslag van de producten 

De opslag van de producten is identiek aan deze beschreven in 6.3. 

4.2 Voorbereiding van de ondergrond 

4.2.1 Beton 

De voorbereiding van het betonoppervlak wordt uitgevoerd overeenkomstig 5.1.1 van de 
goedkeuringsleidraad G0021 "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels". 
 
Indien het product dient te hechten aan de ondergrond dient deze tenminste een gestraalde structuur te 
hebben (ruwheidsindex groter dan 0,2 mm). 
 
In geval de ondergrond niet kan voorbevochtigd worden met water (tenminste 12 uur voor de toepassing), 
dient er een hechtlaag aangebracht te worden : 

- Cuglaton hechtlaag: afhankelijk van de toepassing, in overleg met Demula 
- Cugla epoxy sealer: afhankelijk van de toepassing, in overleg met Demula 

4.2.2 Staalvlakken 

- Voor aangietwerken 
Het staaloppervlak moet vrij zijn van verf of van alle niet-hechtende afzettingen zoals olie, vet, kalkaanslag, 
roest.  Beginnende roest is toegelaten. 
 

- Voor verankeringswerken 
Het staaloppervlak moet vrij zijn van alle niet-hechtende lagen zoals hierboven vermeld en dient in 
overeenstemming te zijn met de specificaties van de opsteller van het project. 
 

4.3 Bekisting 

In voorkomend geval moet de bekisting in overeenstemming zijn met de specificaties van 5.1.3. van de 
goedkeuringsleidraad nr. G0021 "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels". 

4.4 Keuze van de mortel 

De korrelverdelingsklasse van de mortel moet aangepast zijn aan het op te vullen volume. 
 
Als algemene regel en teneinde de krimpeffecten te beperken, is het aangewezen de hoogst mogelijke 
korrelverdelingsklasse te kiezen, waarbij men ervoor zorgt dat de Dmax nooit groter is dan een vijfde van de 
minimale afmeting van het te vullen volume is. 
  
De tabel 3 geeft de door de producent voorgestelde aangiethoogten voor iedere mortel. 
 
 

Tabel 3 – Aangiethoogten voor de Cuglaton mortels 
 

Gietmortel 
Minimale laagdikte 

(mm) 

Maximale laagdikte 

(mm) 

Gietmortel 1 mm 5  50  

Gietmortel 4 mm 20 120 

Montagemortel 5 50 

Skid 20 200 
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Cuglaton Gietmortel 1 mm en Gietmortel 4 mm zijn de standaard producten voor algemeen gebruik. 
 
De 4 mortels worden gebruikt in prefab montage (ondergieten van prefab betonnen elementen, aangieten van 
gaines, ondergieten van staalconstructies), industriebouw (ondergieten van kraanbanen, aangieten van 
machinefunderingen), beton- en waterbouw (verlijmen van ankers, ondergieten van opleggingen, vullen van 
sparingen). 
 
Cuglaton skid dient ook voor het opstorten van paalkoppen, aangieten van grote sparingen, vullen van open 
pompframes en maken van grote opstortingen. 

4.5 Toepassing 

4.5.1 Aanmaken van de mortel 

De mortel kan machinaal gemengd worden met een topboor, planetaire menger, vrije val menger of 
trogmenger. In geval van gebruik van andere mengers dient contact met de leverancier opgenomen te 
worden.  
 
Alle delen van de menger, die in contact kunnen komen met de mortel vooraf bevochtigen. Ca 2/3 van de 
opgegeven waterhoeveelheid in de mengkuip gieten. Daarna stelselmatig de mortel toevoegen zodat 
klontervorming vermeden wordt. Vervolgens de resterende hoeveelheid water toevoegen . De mengtijd 
bedraagt ca 3 minuten.  
 

Tabel 4 - Vloei van de gietmortel na 5 minuten 
 

Mortel 
Minimale vloei 

(mm) 

Maximale vloei  

(mm) 

Gietmortel 1 mm 550 750 

Gietmortel 4 mm 550 750 

Montagemortel 700 900 

Skid 550 750 

 

4.5.2 Aanbrengen. 

• Verwerkingstijd: 
 
Het product moet aangebracht worden binnen 80 % van de praktische verwerkingstijd (zie tabel 4) 
 

Tabel 5 – Praktische verwerkingstijd van de Cuglaton mortels 
 

Temperatuur 

(°C) 

Praktische verwerkingstijd 

(min) 

               5  40  

              20  30  

              30  20  

 
 

• Toepassingsvoorwaarden: 
 
De temperatuur van de lucht en van de ondergrond dient tussen 5 en 25 °C te zijn. De verse laag 
tenminste gedurende 6 uur beschermen tegen regen.  
 

• Toepassing: 
 

- Het product wordt aangebracht door gieten, injecteren of pompen. 
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- Het opvullen gebeurt steeds vanaf één punt middels een ononderbroken productstroom en zonder 

trillen, teneinde luchtinsluiting te voorkomen. De mortel wordt hierbij gegoten op een schuin 
liggend oppervlak. Indien nodig zal een trechter worden gebruikt. 

 
- Het product moet de volledige ruimte vullen en met name overal contact vormen met de 

aangrenzende elementen. 
 

- Een bandstaal kan onderaan het te vullen object geplaatst worden om het vloeien van de mortel 
te bevorderen en deze zo in beweging te houden dat obstructie voorkomen wordt bij stopzetting 
van het gieten. 

 
- De gietmortel wordt gepompt in de volgend gevallen: 

o Gesloten bekisting met een ontluchting 
o Bekisting met een complexe vorm 
o Bij het verwerken van grote hoeveelheden mortel in ééns 
o In geval de zone moeilijk bereikbaar is 

 
- Het is verboden de mortel te trillen. 

 
Het verbruik van de gietmortel wordt gegeven in tabel 5. 
 

Tabel 6 – Verbruik van de gietmortel 
 

Mortel 
Verbruik  

(kg/m3) 

Gietmortel 1 mm 2000 

Gietmortel 4 mm 2000 

Montagemortel 1900 

Skid 2000 

 
 

• Nabehandeling : 
 
Het vlak in contact met de lucht dient zorgvuldig tegen uitdroging beschermd te worden met Demula curing 
compound.  

5 Prestaties 

In de hierna volgende tabel 7 zijn de resultaten van de proeven uitgevoerd in extern laboratorium opgenomen. 
Tenzij anders vermeld zijn de proeven uitgevoerd overeenkomstig de goedkeuringsleidraad G0021. 
 
De proeven zijn uitgevoerd met een waterdosering binnen de waterbandbreedte waarbij een vloeimaat van: 
- 550 mm bekomen wordt voor Gietmortel 1 mm, Gietmortel 4 mm en skid 
- 750 mm bekomen wordt voor Montagemortel. 
 
In de tabel zijn de aanvaardingcriteria van de BUtgb opgenomen en de nominale waarden van de fabrikant. 
 
De overeenkomstigheid met deze waarden wordt nagegaan tijdens controles uitgevoerd in het kader van deze 
goedkeuring. 
 
De waarden van de proeven uitgevoerd in het externe laboratorium zijn niet het gevolg van statistische 
interpretaties en zijn geen gegarandeerde waarden. 
 
Enkel de criteria van de fabrikant en/of de goedkeuring worden gewaarborgd. 
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Tabel 7 – Cuglaton mortels 

Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van proeven uitgevoerd in laboratorium 
 

Referentie  
G0021 

Eigenschappen  
(met de optimale 
waterdosering) 

Product 
Criteria van de 

fabrikant en 
toleranties 

Criteria van de G0021  
en toleranties Gemeten waarde 

4.1 Algemene 
eisen 

     

4.1.1 Gietmortel 1 mm 1) � 70 > 70 81,4 

 Gietmortel 4 mm 1) � 70 > 70 83,2 

 

Druksterkte na 7 dagen 
(N/mm²) 

Montagemortel 1) � 70 > 70 79,9 

  Skid � 60 > 60 69,8 

4.1.2 Gietmortel 1 mm 1) � 550 na   5 min 
� 450 na 30 min 

> 550 na 5 min 
> 450 na 30 min 

579 
494 

 Gietmortel 4 mm 1) � 550 na 5 min 
� 450 na 30 min 

> 550 na 5 min 
> 450 na 30 min 

573 
468 

 Montagemortel 1) � 700 na 5 min 
� 650 na 30 min 

> 550 na 5 min 
> 450 na 30 min 

800 
749 

 

Rheologische 
kenmerken (mm) 

Skid   � 550 na 5 min 
� 450 na 30 min 

> 550 na 5 min 
> 450 na 30 min 

571 
494 

4.1.3 Gietmortel 1 mm 1) - Geen Geen 

 Gietmortel 4 mm 1) - Geen Geen 

 

Waterafscheiding, 
ontmenging, 
schuimvorming 

Montagemortel - Geen Geen 

  Skid 1) - Geen Geen 

4.1.4 Gietmortel 1 mm 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,63 
1,51 > 0,89 

1,14 < 1,51 < 1,63 

 

Volumeverandering in 
de plastische fase 

Gietmortel 4 mm 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,38 
1,17 > 0,73 

0,97 < 1,17 < 1,38 

   Montagemortel - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

1,96 
1,60 > 0,57 

1,37 < 1,60 < 1,96 

  Skid 1) - 0,1 < em < 2 
e24h > e0,5h 

0,7 em < e24h < 1,0 em 

0,93 
0,75 > 0,36 

0,65 < 0,75 < 0,93 

4.1.5 Gietmortel 1 mm 1)  > 30 40 - 45 

 

Praktische 
verwerkingstijd (min) 

Gietmortel 4 mm 1)  > 30 40 – 45 

  Montagemortel 1)  > 30 40 – 45 

  Skid  > 30 40 - 45 

4.1.6 Chloridegehalte (%) Skid  < 0,04 0,006 

4.1.7 Vorstdooi 
bestendigheid 

Montagemortel    

 Uitzicht   Geen wijziging Conform 

 Druksterkte (N/mm²)   > 70 78,6 

4.1.9 Gietmortel 1 mm 1)  Oppervlakte Luchtbellen: < 5 
Oppervlakte Waterbellen: < 2 

0,5 
0 

 

Opvullingsgeschiktheid 
(oppervlakte in %) 

Gietmortel 4 mm 1)  Oppervlakte Luchtbellen: < 5 
Oppervlakte Waterbellen: < 2 

2,7 
1 

  Montagemortel 1)  Oppervlakte Luchtbellen: < 5 
Oppervlakte Waterbellen: < 2 

1,2 
0 

  Skid  Oppervlakte Luchtbellen: < 5 
Oppervlakte Waterbellen: < 2 

1,03 
0 
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Referentie  
G0021 

Eigenschappen  
(met de optimale 
waterdosering) 

Product 
Criteria van de 

fabrikant en 
toleranties 

Criteria van de G0021  
en toleranties Gemeten waarde 

4.2 Specifieke 
vereisten 

     

4.2.1 Uittrekweerstand (N/mm²) 

- Ø 16 mm 
 

- Ø 30 mm 

 

Montagemortel  

- 
 

- 

 

Geen kruip na 10 minuten 
breukspanning > 500 

Geen kruip na 10 minuten 
breukspanning > 500 

 

 

Conform 697 
 

Conform 526 

4.2.2 Dooizoutbestandheid .  

Gewichtsverlies 
(mg/mm²) 

Montagemortel  < 0,4 Conform 

4.2.3 Weerstand tegen 
carbonatatie 

Carbonatatiediepte  
(na 3 maand) 
d (mm) 

 
Montagemortel 

  
≤ helft referentiemortel (= 11) 

≤ 0,5 dreferentie (dreferentie = 9) 

 
3 

4.2.4 Aanhechting na 
hydraulische krimp 
(N/mm²) 

Skid  > 0,5  
(open toepassing CC) 

3,19 

- Weerstand tegen sulfaten 
(NFP 18-837) (µm/m) 

Skid 

Water 

Water met hoog 
sulfaatgehalte 

  

< 400 2) 

< 600 2) 

 

 

538 

577 
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Referentie  
G0021 

Eigenschappen  
(met de optimale 
waterdosering) 

Product 
Criteria van de 

fabrikant en 
toleranties 

Criteria van de G0021  
en toleranties Gemeten waarde 

6.11 Identificatie5)      

Op de vaste 
component 

Gietmortel 1 mm 1)  - Technisch dossier 

 

Eigenschappen volgens 
goedkeuringsleidraad 
G0007 (2002) 

Gietmortel 4 mm 1)  - Technisch dossier 

  Montagemortel 1)  - Technisch dossier 

  Skid  - Technisch dossier 

Op het vers 
mengsel 

 

Rheologische kenmerken 
(EN 13395-2) (mm) 

Gietmortel 1 mm 1) T= 5 min: � 550 mm 

T = 30 min: � 450 
mm 

- 579 

494 

  Gietmortel 4 mm 1) T= 5 min: � 550 mm 

T= 30 min : � 450 mm 

 573 

468 

 4 l / 25 kg Montagemortel T = 5 min: � 700 mm 
T = 30 min : � 650 mm  800 

749 

  Skid 1) T= 5 min: � 550 mm 

T = 30 min : � 450 mm 

 571 

494 

 

Verhard mengsel     

 Gietmortel 1 mm 1) > 2200  2311 

 

Volumieke massa op 
7 dagen (kg/m³) 
 

Gietmortel 4 mm 1) > 2250  2386 

  Montagemortel > 2250  2324 

  Skid 1) > 2250  2365 

     

 

Druksterkte op 7 dagen 
(N/mm²) 

Gietmortel 1 mm 1) � 70  81,4 

  Gietmortel 4 mm 1) � 70  83,2 

  Montagemortel 1) � 70  79,9 

  Skid � 60  69,8 

     

 

Krimp na 28 dagen 
(mm/m) 

Gietmortel 1 mm 1) � 1,2  0,69 

  Gietmortel 4 mm 1) � 1,0  0,65 

  Montagemortel 1) �1,6  1,4 

  Skid 1) � 1,0  0,54 

     

 

Wateropslorping door 
onderdompeling (%) 

Gietmortel 1 mm 3)  4,9 - 6,0 5,48 

  Gietmortel 4 mm 3)  5,0 - 6,2 5,64 

  Montagemortel   7,1 - 8,7 7,9 4) 

  Skid 3)  4,5 - 5,6 5,07 

      

1) Proeven uitgevoerd in intern labo. 
2) Vereisten volgens de NFP 18-821. 
3) In intern labo op kubussen van 100 x 100 x 100 mm. 
4) Op proefstukken van 40 x 40 x 160 mm. 
5) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatie karakteristieken die niet gemeten zijn bij de producent of die 

gemeten zijn bij de producent volgens een andere methode. 
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6 VERPAKKING 

6.1 Aard en gewicht van de verpakking 

De Cuglaton mortels zijn verpakt in zakken van 25 kg. 

6.2 Etikettering 

Het etiket van iedere verpakking moet overeenkomstig zijn met punt 7 van de goedkeuringsleidraad G0021 en 
de regelgeving betreffende de ontvlambaarheid en toxiciteit. 
 
Het etiket vermeldt in het bijzonder het fabricatienummer (lotnummer), de optimale waterdosering en het ATG 
logo en nummer. 
 
In geval van klachten dient het fabricatienummer en het ATG nummer vermeld te worden. 

6.3 Opslag en houdbaarheid 

Het product dient opgeslagen te worden in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht en vorst. 
 
Onder deze voorwaarden is de houdbaarheid 6 maand.  
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GOEDKEURING 
 
 
Beslissing 
 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de 
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector 
(Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991); 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de firma DEMULA nv (A/G 010608); 
 
Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep HERSTELLEN EN 
BESCHERMEN VAN BETON van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens 
haar vergadering van 24/10/2004 op basis van het verslag voorgedragen door het 
Uitvoerend Bureau HERSTELLEN EN BESCHERMEN VAN BETON - AANGIET-, 
VERANKERINGS-, ONDERSABELINGSMORTEL van de BUtgb en de 
goedkeuringsleidraad G0021 (2000) "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en 
ondersabelingsmortels"; 
 
Gelet op de overeenkomst ondertekend door de fabrikant, waarbij hij 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 DEMULA 
nv voor het product CUGLATON MORTELS (id.Betonreparatie, aangiet- en 
verankeringsmortel) rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en 
voorwaarden. 
 
Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 24/04/2009. 
 
 
 

Brussel, 02-05-2006 
 
 
         Get.  
 
 
Vincent MERKEN 
Directeur-generaal 

 
 

 


