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Kiezen voor Weber Beamix is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor 
het gehele project. Samen zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt, 
en succesvol wordt afgerond.
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Toepassing

Reparatiebeton voor herstel van:

De oorspronkelijke betondekking voor de bescherming van de wapening

Beschadigde constructie onderdelen van viaducten, bruggen en tunnels

Grindnesten en vullen van sparingen in betonconstructies

Constructief beton voor:

Verdikking of versterking constructie onderdelen

Totale renovatie van betonskeletten, tunnelbouw, zwembaden en moeilijk te bekisten constructies

Leveringsvorm

Zak van 25 kg 
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten) 
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag

Product eigenschappen

weber.tec SBN 172 (C35/45-4/III) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mor-
tel op basis van NEN-EN 206 -1:2001 en CUR-Aanbeveling 53. weber.tec SBN 172 (C35/45-4/III) is een spuitbeton ten behoeve van het spuiten 
volgens de natte spuitmethode.

Certificeringen

weber.tec SBN 172 (C35/45-4/III) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde fabrieksmatig 
vervaardigde cementgebonden droge mortel op basis van NEN-EN 206 -1:2001 en CUR-Aanbeveling 
53.

weber.tec SBN 172

Spuitbeton natte methode (C35/45-4/III)

Productinformatieblad

Datum: 19. Oktober 2015 

• Sterkteklasse C35/45, 4 mm korrel

• Toepasbaar voor natte methode
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Klant specifieke oplossing
Voor iedere uitdaging hebben wij een oplossing. 
Op maat gemaakt voor ieder project.

Krimparme giet- , 
ondersabeling- en stelmortel
•    K30 t/m K70. 
•    2 mm t/m 8 mm.
•    Zowel verpakt als in silo.

Van zakgoed tot silo met equipement

Grout
webertec GM 42
•    Sterkte > 25 N/mm².
•    Zeer stabiele grout, makkelijk verpompbaar.

Spuit- en modelleerbeton 
webertec SBN 172 
•    C38/45 4mm.
•    Natte spuitbeton met vezel. 
•    De beste spuitbeton voor constructieve  

en modelleer projecten.

webertec CMM 250/2mm – 252/4 mm 
•    Modelleer en Shape mortel in één.
•    Trekt snel aan voor dikke lagen.
•    Na aanbrengen nog 4 uur te ‘shapen’.

Explosief goede technische mortels 

Wij ontwikkelen en produceren onze 
technische mortels sinds jaar en dag 
voor én met verwerkers. Uw ervaring 
is voor ons onmisbaar en dat maakt 
ons assortiment zo bijzonder.  

Waarom onze oplossingen  
bijdragen aan een succesvol  
project

   •   Uw project eenvoudiger te realiseren én 
overzichtelijk te organiseren.

•   Opstart bespreking en projectbegeleiding, wij 
denken actief met u mee. 

•   De juiste mortel voor iedere toepassing, maatwerk 
is altijd bespreekbaar.  
Bij esthetisch ‘zichtproducten’ zijn diverse kleuren 
op aanvraag.

•   Gegarandeerde kwaliteit en constantheid bij 
iedere levering door hoogwaardige  
interne en externe kwaliteitscontrole.

Innovator en marktleider

Constructiebeton 
webertec CBV 90/92
•    Perfecte korrelopbouw tot 8 mm.
•    Zeer stabiel, makkelijk verpompbaar.


