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Beton NM Rapid
Productinformatieblad 25.06.2012
Snelle betonmortel

 Beschrijving

 
 

BETON NM RAPID is een droge, gebruiksklare betonmortel die als 
voornaamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door 
uit te gieten in water, er moet niet gemengd worden.
BETON NM RAPID bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden, 
grind en hoogwaardige toeslagstoffen.
BETON NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op. 
BETON NM RAPID wordt gebruikt voor het vastzetten van palen, 
afsluitingen, schommels, verkeersborden,...

 Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de 
originele verpakking, minimum 12 maanden houdbaar.

 Verpakking
Zakken van 25 Kg -  48 x 25 Kg per palet 

 Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van 
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in  
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid 
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te 
documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkhe-
den van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aanspra-
kelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij 
gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen. 
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 Contactgegevens

 Technische gegevens

Drukweerstand 
na 7 dagen :
na 28 dagen :
Buigweerstand 
na 7 dagen :
na 28 dagen :
Kleur :
Verwerkingstijd :
Mengverhouding :

  

ca. 28
ca. 35

ca. 4
ca. 5
bruingrijs
± 5 min.
Put voor de helft met zuiver 
water vullen, droog beton-
mengsel toevoegen

 Verwerking

Voorbereiding
Graaf een put, voor de paal, met de gewenste afmeting.

Verwerking
De put voor ongeveer de helft vullen met zuiver water.
Plaats de paal in het gat. Men stort nu de BETON NM RAPID 
vanuit de zak in het water rondom de paal totdat het gat volledig 
is gevuld en het poeder geen water meer opneemt (indien nodig 
water bijgieten). BETON NM RAPID verhardt binnen 5 minuten 
zodat stutten van de paal niet nodig is. Indien gewenst, het 
eindoppervlak met een plakspaan onmiddellijk glad afwerken.

Nabehandeling
Het beton wordt afgedekt met een deel van de verwijderde aarde.

 Verbruik

1 zak geeft ± 15 L betonmortel

 Speciale Indicaties

De verwerkingstemperatuur is van + 5°C tot + 30°C (van 
toepassing voor zowel de ondergrond als voor de omgeving).
Uitdrogend beton beschermen tegen vorst, neerslag, felle 
wind en )directe zon.
Correctietijd: tot 5 minuten na het aanmaken.
Voor het storten van gewapende en ongewapende beton-
constructies, vloeren, funderingen, lateien, poeren, tegels, 
sierelementen en voor reparaties van vloeren kan u BETON 
ST gebruiken.

Breedte  
vierkante put

Ø ronde paal Ø vierkante paal

5 cm 7,5 cm 10 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm

15 cm 3,5 3,1 2,5 3,4 2,9 2,1

20 cm 6,5 6,0 5,5 6,4 5,8 5,1

25 cm 10,3 9,9 9,3 10,2 9,7 8,9

30 cm 15.0 14,5 14,0 14,9 14,3 13,6

40 cm 26,9 26,4 25,9 26,8 26,2 25,5


