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inleiding

sinds 1948 zijn in nederland gasvelden 
ontdekt. Meedere decennia lang is er 
aardgas gewonnen en dit heeft een be-
langrijke bijdrage gehad aan de economi-
sche ontwikkeling van nederland.

vanaf 1986 worden er door het KnMi 
aardbevingen geregistreerd met een 
maximale kracht van 3,6 op de schaal 
van richter. deze aardbevingen zijn aan-
leding geweest om de gevolgen hiervan 
in noord nederland te laten onderzoe-
ken. o.a. is vastgesteld dat de kracht van 
de aardbevingen in de toekomst nog toe 
kan nemen tot een kracht van 4 á 5 op 
de schaal van richter.

om de huidige situatie, waarbij euro code 
8 niet wettelijk is voorgeschreven, in 
noord nederland een houvast te kunnen 
bieden is een (ontwerp) nederlandse 
Praktijkrichtlijn (nPr 9998) opgesteld: 
beoordeling van de constructieve vei-
ligheid van een gebouw bij nieuwbouw, 
verbouw en afkeuren – grondslagen voor 
aardbevingsbelastingen: geïnduceerde 
aardbevingen.

voor een volledig beeld verwijzen wij 
naar de (ontwerp) nPr 9998*. onder-
staand de uitgangspunten van de 
 (ontwerp) nPr 9998:

• deze nPr is bedoeld om te worden 
gebruikt in samenhang met de normen 
voor het bepalen en aantonen van de 
constructieve betrouwbaarheid voor het 
bouwen van nieuwe constructies (nen-
en 1990 t/m nen-en 1999) en voor ver-
bouw van bestaande constructies (nen 
8700 en nen 8701). daarnaast voor het 
bepalen van het afkeursniveau van be-
staande constructies (nen 8700 en nen 
8701). 

• de veiligheidsfi losofi e vormt het 
kerndeel van elke discussie omtrent be-
trouwbaarheid van constructies, zo ook 
in relatie tot aardbevingsbestendigheid. 
in het kader van de nPr is bepaald welke 
economische en maatschappelijke ge-

volgen als acceptabel beschouwd mogen 
worden.

* normcomissie 351001 “technische 
grondslagen voor bouwconstructies”: 
nederlandse Praktijkrichtlijn beoordeling 
van de constructieve veiligheid van een 
gebouw bij nieuwbouw, verbouw en af-
keuren – grondslagen voor aardbevings-
belastingen: geïnduceerde aardbevingen 
– ontwerp nPr 9998 (februari 2015).

siKA oPlossingen 
voor het verbeteren 
vAn de constructieve 
veiligheid
in deze brochure een overzicht van de 
oplossingen die sika biedt voor het 
verbeteren van de constructieve veilig-
heid van bestaande constructies. 
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sika® nsM-wapening
 � Koolstof staven
 � Koolstof lamellen
 � sikawrap® fX
 � toepasbaar bij zwakkere 

 onder gronden
 � onzichtbaar af te werken

sikawrap® weefsels
 � breed toepasbaar bij verschillende 

belasting mechanismen
 � flexibele vormgeving
 � toepasbaar bij zwakkere 

 onder gronden

sikawrap® fX (optioneel)
 � Koolstofvezelkoord voor de veran-

kering van het trM systeem aan de 
aangrenzende wanden

 � Aanzienlijke verhoging van de 
 eff ectiviteit van het trM systeem

teXtile reinforced MortAr 
 sYsteM (trM)
het system is een interessante, veelzijdige en eenvoudige optie voor het versterken van metselwerk 
tegen aardbevingsbelastingen. de twee hoofdcomponenten zijn sika® Monotop®-722 Mur en 
 sikawrap®-350 g grid en kan indien nodig uitgebreid worden met sikawrap® fX voor de verankering.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN:
 � versterken van de verbinding tussen gemetselde panelen en betonnen frames
 � verbeteren van de weerstand van metselwerk gevels tegen aard bevingsschade
 � reparatie van gescheurde metselwerk gevels

sika® Monotop®-722 Mur
 � 1-component, verzelversterkte mortel
 � lage elasticiteitsmodulus: uitsteken-

de compatibiliteit met verschillende 
ondergronden

 � hoge hechtingscapaciteit op tradi-
tionele ondergronden zoals metsel-
stenen, natuursteen en beton

 � uitstekende verwerkings-
eigenschappen

 � thixotroop: geschikt voor applicatie 
boven het hoofd

 � hand- en spuitapplicatie mogelijk

sikawrap®-350 g grid
 � glasvezelweefsel met alkali-

bestendige coating
 � uitstekende hechting aan de mortel 

door de sbr-coating
 � hoge treksterkte, in beide richtingen 

van het weefsel
 � eenvoudige verwerking d.m.v. een 

gewoon mes op maat te maken

sika® carbodur® lamellen
 � breed toepasbaar op verschillende 

ondergronden
 � diverse sterkteklassen
 � groot assortiment in afmetingen
 � eenvoudig aan te brengen



� op 6 continenten
� in 91 landen
� Meer dan 160 productie- en marketinglocaties
� wereldwijd 17.000 werknemers

sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de 
markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. sika voorziet zowel 
de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulp-
stoff en, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als waterdichting. sika is 
wereldwijd aanwezig in 91 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers 
en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het 
succes van haar klanten.

op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te utrecht onder 
nummer 28/2006) van toepassing. 

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het
product informatieblad. ©
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siKA - uw loKAle PArtner Met een 
wereldwiJde AAnweZigheid
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ISO 9001 / ISO 14001

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 eg utrecht fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 Ad utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
duurstedeweg 7 tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 cK deventer fax: +31 (0)570 - 608 493
Postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 AK deventer www.pulastic.com


