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Bijlage B aan de Goedkeurings- en certificeringsleidraad nr. G0007 (2002)

HERSTELMORTELS OP BASIS VAN HYDRAULISCHE
BINDMIDDELEN

Dit document werd opgesteld door het uitvoerend bureau "Herstelmortels".

In dit bureau zijn vertegenwoordigd:

- het Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) - Division du Contrôle technique - Direction
des Structures en béton;

- het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu & Infrastructuur (LIN) - afdeling
Betonstructuren;

- het Bureau SECO;
- het Belgisch Centrum voor Onderzoek van Polymeren en Composieten;
- de Federale Overheidsdienst Economie - Directie Goedkeuring en Voorschriften;
- het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Dit document werd in de oorspronkelijke Franstalige versie voorgesteld door het Uitvoerend Bureau
"Herstelmortels" in zijn vergadering van 4 februari 2003. Het werd goedgekeurd door de Gespecialiseerde
Groep "Herstellen en beschermen van beton" op 25 maart 2003 en in de Nederlandstalige en Franstalige
versie door het Directiecomité "Burgerlijke Bouwkunde" op 26 maart 2003.
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Bijlage B aan de goedkeurings- en certificeringsleidraad G0007 (2002)

Classificatie van herstelmortels

De herstelmortels worden geklasseerd volgens hun beantwoording aan de prestatievereisten.
De classificatie U (U voor voorzien gebruik et W voor toepassingskenmerken) is een classificatie verbonden
aan prestaties.
De letter U wordt gevolgd door 3 cijfers tussen haakjes:

• Het 1ste cijfer (in Romeinse cijfers) duidt de categorie van de mortel aan.
• Het 2de cijfer duidt de bestandheid tegen dooizouten aan:

(1) de mortel beantwoordt aan de bestandheidscriteria tegen dooizouten;
(0) de mortel beantwoordt niet aan de bestandheidscriteria tegen dooizouten.

• Het 3de cijfer duidt de bestandheid tegen carbonatatie aan:
(1) de mortel beantwoordt aan de bestandheidscriteria tegen carbonatatie;
(0) de mortel beantwoordt niet aan de bestandheidscriteria tegen carbonatatie.

De letter W wordt gevolgd door één of twee letters in subscript:

h : aanbrengen met de hand (by hand);
s : aanbrengen door spuiten (spraying);
c : aanbrengen door gieten (casting).

De letter W wordt gevolgd door 3 groepen van cijfers of letters tussen haakjes:

• eerste groep (2 of 3 cijfers):
1ste cijfer: minimale dikte per laag;
2de cijfer: maximale dikte per laag bij de meest ongunstigste helling;
3de cijfer: maximale dikte per laag bij een andere helling (in voorkomend geval).

De helling van toepassing op de maximale dikte wordt vermeld in de index van het cijfer:
o : aan het plafond (overhead);
v : verticaal;
h : horizontaal.

• tweede groep (1 of 2 letters): vochtigheidsgraad van de drager
a : droog (drager in hydrothermisch evenwicht met de verwerkingsvoorwaarden);
b : vochtig (het oppervlak van de drager vertoont een vochtig mat uiterlijk, zonder waterfilm op het

oppervlak).

• derde groep (2 cijfers): minimale en maximale verwerkingstemperatuur.

VOORBEELD     U (II) (1) (1) Wc (5, 300) (a, b) (5, 30) duidt een herstelmortel aan :

• van categorie II;
• bestand tegen dooizouten;
• bestand tegen carbonatatie;
• dat kan aangebracht worden door gieten in lagen van 5 mm tot 30 mm dikte aan het plafond;
• dat kan aangebracht worden op droge en vochtige dragers;
� dat kan verwerkt worden bij 5 tot 30 °C.


