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topprestaties in de productie  
van aardvocHtig beton met  
sikapaver ® tecHnologie

Prefab betonProducten geproduceerd met aardvochtig beton kenmerken zich door een 
grote veelzijdigheid en efficiëntie. in verschillende vormen, kleuren en oppervlaktestructuren 
voldoen ze aan de gewenste technische vereisten. snelle fabricage van aardvochtige beton
producten in grote hoeveelheden met minimale afkeur zijn belangrijk. Het gebruik van innovatieve 
hulpstoffen en technologieën tijdens het productieproces leidt tot  verdere optimalisering. 

vereisten

de productie van prefab betonproducten is een industrieel 
proces dat aan meerdere eisen moet voldoen. aan de ene kant 
is het van groot belang dat producten worden vervaardigd in 
grote hoeveelheden en met hoge kwaliteit die voldoen aan de 
plaatselijke normen. aan de andere kant zijn de levensduur en 
afwerking van de producten het visitekaartje van de fabrikant. 

de sleutel voor succes bij het behalen van een zeer lange 
levensduur en een blijvend fraai oppervlak, ligt in de verdich
tingsmaat van het verse aardvochtige beton. des te beter de 
verdichtingsmaat, des te hoger de dichtheid van het verse 
beton. dit leidt tot een hogere groene sterkte en een produc
tie van constante, hoge kwaliteit met minimale afkeur. de 
dichtheid van de producten is daarnaast de drijvende kracht 
voor een hoge sterkte na één dag en een hoge eindsterkte. in 
een geoptimaliseerd productieproces kan de verdichtingsmaat 
worden verbeterd met toepassing van de sikapaver® techno
logie. speciaal ontwikkelde producten zorgen voor een langere 
levensduur, samen met een gegarandeerd fraai uiterlijk van de 
betonproducten. 
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tecHniscHe ondersteuning

sika kan samen met de klant oplossingen uitwerken voor 
gecompliceerde, specifieke vereisten betreffende de produc
tie van aardvochtig beton. Klantondersteuning in de fabriek 
is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van sika om de 
persoonlijke behoeften van de klant en het specifieke produc
tieproces te bepalen. na vaststelling van de vereisten en doe
len kunnen in het sika laboratorium de optimalisaties worden 
vastgelegd. de prestaties van het aardvochtige beton worden 
getest met een “gyratory”  wentelende  testmachine. deze 
'intensive compaction tester' (ict) zal de verdichting van een 
bepaald aardvochtig betonmengsel kunnen meten om de ge
schiktheid, de samenstelling en de ideale hulpstof te bepalen. 

Klanten kunnen actief deelnemen aan de laboratoriumproe
ven. dit biedt klanten de mogelijkheid om aardvochtige beton
mengsels uit te proberen zonder onderbreking van hun lopen
de productieproces in de fabriek. concreet betekent dit:

 ́ de mogelijkheid om nieuwe grondstoffen te testen
 ́ Het vinden van een optimale sikapaver® hulpstof
 ́ optimalisatie van het mengselontwerp
 ́ gebruik van optimale bindmiddeltypes en hoeveelheden
 ́ productontwikkeling op maat
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Het testen van vers, aardvochtig beton met de “gyratory” 
 machine maakt beoordeling mogelijk van het volgende:

 ́ de tijdsduur van optimale verdichting
 ́ de verdichtingsmaat van een mengsel bij een bepaalde 
 verdichtingsenergie

 ́ de benodigde energie om een mengsel te verdichten tot een 
gedefinieerde dichtheid

 ́ de 'groene' sterkte
 ́ de stabiliteit van het mengsel
 ́ de optimale waterbehoefte van het mengsel

de vervaardigde testmonsters worden in uitgeharde staat 
 getest op: 

 ́ druksterkte en splijttreksterkte
 ́ Waterabsorptie en risico van kalkuitslag
 ́ Waterafstotende eigenschappen
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siKapaver ® tecHnologie 

Het gebruik van sikapaver® c en sikapaver® Hc technolo
gie zorgt voor een aanzienlijk betere verdichting van vers, 
aardvochtig beton. Het resultaat is een algemene verbetering 
van de kwaliteit en een probleemloze productie met  minder 
afkeur. sikapaver® Hc1 is speciaal ontwikkeld voor het bevor
deren van gladde zijkanten van producten als straatstenen, 
blokken voor metselwerk en buizen. sikapaver® Hc2 zal de 
sterkte na één dag van aardvochtig beton verbeteren, terwijl 
sikapaver® Hc3 daarnaast ook geschikt is voor de productie 
van betonproducten van hoge sterkte met weinig water.
Kalkuitslag kan aanzienlijk worden verminderd met toepas
sing van producten uit de sikapaver® ae range. als combina
tieproduct biedt sika paver® ae310 zowel goede verdichting 
van het verse aardvochtige beton als een sterk verminderde 
waterabsorptie van het uitgeharde beton. sikapaver® ae
500 verbetert de waterafstoting, minimaliseert de kalkuit
slag en verlengt de levensduur. 

SikaPaver® c-100 eco
core concrete

SikaPaver® c-200 eco 
core & facing concrete

SikaPaver® ae-300 
core & facing concrete

SikaPaver® ae-410 
facing concrete

SikaPaver® c-120
core concrete

SikaPaver® ae-315 
core & facing concrete

SikaPaver® c-260
core & facing concrete

SikaPaver® ae-310
core & facing concrete

SikaPaver® Hc-160 
core & facing concrete

SikaPaver® Hc-2
core concrete

SikaPaver® Hc-210 
core & facing concrete

SikaPaver® Hc-320
core & facing concrete

SikaPaver® Hc-3
core concrete

robuustheid gladde oppervlakken Hoge aanvangssterkte antikleef effect Waterafstotend

antikalkuitbloei

normale  

verdichting

Hoge 

 verdichting

SikaPaver® ae-500 
facing concrete



� 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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SIKa nederLand b.V. 
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 beLGIuM nv
venecoweg 37 tel:  +32 (0)9 381 65 00
9810 nazareth fax:  +32 (0)9 381 65 10
belgië info@be.sika.com
  www.sika.be


