
 

Uitnodiging:  Infonamiddag met demonstraties: dinsdag 8 oktober 2019 

“Spuitmortels voor een duurzame herstelling en bescherming van beton” 

Meer en meer betonnen constructies en gebouwen zijn toe aan een (dringende) herstelling. In de 
media staan er tegenwoordig inderdaad regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen 
infrastructuur. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel enkel zal 
stijgen. Een Europese studie toont echter aan dat deze betonherstellingen, in meer dan 50 % van 
de gevallen, reeds binnen de 10 jaar falen. Nochtans is de nodige kennis beschikbaar voor een 
duurzaam resultaat. Waar loopt het dus mis? 

Daarom organiseert FEREB in samenwerking met VCB, WTCB en NAV op 8 oktober a.s. een 
infosessie met demonstraties over het gebruik van “Spuitmortels voor een duurzame herstelling en 
bescherming van beton”. 

 

Programma: 

12.00 uur: Onthaal met broodjeslunch 

13.00 uur tot 15.00 uur: Demonstraties 

13.00 uur: BASF Master Builders Solutions presenteert MasterEmaco S 5440 RS - een 
snelzettende, vezel versterkte, reparatiemortel met hoge sterkte en geïntegreerde corrosie 
inhibitor. MasterEmaco S 5440 RS is geschikt voor structurele betonreparatie in 
veeleisende omgevingen, bij lage temperaturen ≥ 0°C, of waar snelle sterkteontwikkeling 
vereist is voor een minimale uitvaltijd en snelle voltooiing van de werken.  

13.20 uur: MC Bauchemie - Betonherstellingsmortel PCC Nafufill KM 230 (R3) en Nafufill 250 
(R4) conform EN 1503-3, brandweerstand RF120 (ISO 834) Benor gekeurd. Nafufill GTS 
SPCC droge R4 spuitmortel conform EN 1503-3 

13.40 uur: Etex Building Performance (Promat) - Spuitmortel voor brandwerende bescherming 
van betonconstructies 

14.00 uur: Grouttech - Betonherstellingsmortels CR 800 en Multirep R4 
14.20 uur: Mapei - Mapeigrout T60, BENOR gecertificeerde spuitmortel voor betonreparatie. 
14.40 uur: Sika - Monotop-4400 Mic en Monotop-412 Eco, Spuitmortels voor renovatie en   
                 herstelling van rioleringen 



15.00 uur tot 15.15 uur: Pauze 

15.15 uur tot 17.15 uur: Presentaties 
 
15.15 uur: Duurzaam betonherstel: basisbegrippen omtrent technieken voor spuitmortels voor 

betonherstelling - ir. Bram Dooms, Adjunct Labohoofd, Labo Betontechnologie WTCB 
15.55 uur: Beton en spuitmorteltechnieken: do’s en dont’s i.v.m. verschillende spuittechnieken, de 

nodige voorbereidingen, bijpassende accessoires, handige tips, …- Dries Vierendeel, MMB 
Machines 

16.35 uur: Procescertificatie voor verwerking van spuitmortels voor betonherstelling - Guido Van Der 
Borgh, FEREB vzw 

 
17.15 uur tot 18.00 uur: Netwerking 

Doelgroep:                                                                                                                                                         
Deze studiedag richt zich tot aannemers, architecten, studiebureaus, beheerders van gebouwen en 
syndici. 
 
Deelname: 
De kostprijs voor de deelname aan dit seminarie bedraagt 45 € excl. BTW. Leden van VCB, NAV, 
WTCB en FEREB betalen slechts 35 € excl. BTW. 
Deelnemers kunnen zich inschrijven via het bijgevoegde inschrijvingsformulier of online. Na 
inschrijving ontvangt u een factuur per post. 
Annulering: Iedere annulering van deelname dient schriftelijk aan het Secretariaat van het WTCB 
(Lozenberg 7 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe of yv@bbri) te worden gemeld. De deelnemingsbijdrage 
is betaalbaar na ontvangst van de factuur. Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk 1 week voor de 
studiedag blijft 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het 
volledige bedrag aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. 

Locatie: 
Université Liège – Faculté Sciences Appliquées  
Département d’Architecture, Géologie, Environnement et Constructions 
Quartier Polytech 1 – Allée des Découvertes, 9 – 4000 Liège (Sart Tilman)                                 
GPS (50°35’04,57”N – 5°33’26,80”E) 

 

Deze Infonamiddag kadert in het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor 
een duurzame herstelling van betonstructuren”, met de steun van het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische 
bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten 
zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen. 

 

 


