Betonoplossingen
voor iedere toepassing

GROEN

BEZIG!

Saint-Gobain, en daarmee ook Weber Beamix, heeft de ambitie om in 2050 CO2
neutraal te zijn. En daar worden nu al grote stappen voor gezet. Naast het terugdringen van de uitstoot tijdens productieprocessen, wordt er ook gekeken naar
de samenstelling van producten. De producten uit de bestaande Weber Beamix
ECO-lijn dragen al jaren bij aan onze klimaat ambitie. Maar met de introductie
van de nieuwe generatie zetten we weer een grote stap vooruit.

NET ZO STERK
Weber Beamix introduceert Beton 75 Eco. Een beton die
door zijn bijzondere samenstelling een CO2 reductie van
50% realiseert, terwijl de sterke eigenschappen intact
blijven. Beton 75 eco voldoet aan de norm EN 206, heeft
de sterkteklasse C20/25 en is KOMO en BSB gecertifieerd.
Zoals je ziet, ook Weber Beamix Beton 75 eco voldoet
aan onze hoge kwaliteitseisen. En hiermee zijn we goed
bezig, zeker voor de groeiende groep opdrachtgevers
die veel waarde hechten aan de MilieuKostenIndicator!
Meer informatie en de specificaties van Beton 75 eco
kun je vinden op www.weberbeamix.nl. Je kunt natuurlijk
ook altijd contact opnemen met onze vertegenwoordiger.

Betonakkoord
In 2018 is door de industrie het betonakkoord getekend. Eén van de onderwerpen is het behalen van
een verder dalende CO2-uitstoot met als ondergrens 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van
1990, en een intentie tot 49% reductie in de keten. Dit uiteraard met de kwaliteit en duurzaamheid
van het hedendaagse beton. Weber Beamix is dan ook trots dat dit doel al in 2021 is bereikt.

50%
minder

www.weberbeamix.nl

Design beton

Weber Beamix Betonmortel 135
Door de prachtige structuur, is dit beton bij uitstek geschikt voor het maken van
aanrechtbladen, sanitair en andere objecten. Dus voor alles wat in het zicht ligt,
zowel binnen als buiten gebruik je Betonmortel 135 van Weber Beamix.
•		 Sterkteklasse C30/37
• 		Fijne 4 mm korrelgradering
• 		Ideaal voor storten in kist of mal als schoon beton

Constructie beton

Weber Beamix Constructie beton 100
Onze klassieker! De enige échte beton van Nederland. Oersterk en degelijk en te
gebruiken voor zowel gewapende als ongewapende betonconstructies. Daarnaast
kun je dit product gebruiken voor het storten van vloeren, funderingen, zowel binnen
als buiten en ook voor betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Sterkteklasse C30/37
• Unieke 12 mm korrelgradering
• Voor zwaardere en/of dynamische belasting

Lichtgewicht beton

Weber Beamix Lichtgewicht beton 111
De lichtste lichtgewicht beton in zak van Nederland! Ten opzichte van grindbeton
zelfs 30% lichter. Voor het construeren van gewapende en ongewapende betonconstructies, het storten van betonvloeren in combinatie met zwaluwstaartplaten
of renovatie van platte daken en balkons.
• Sterkteklasse LC 25/28, sterker dan basis beton
• 38% meer uitlevering
• 30% lichter construeren, zeer geschikt als verdiepingsvloer, gladder af te werken

Eco beton

Weber Beamix Beton 75 eco
Groen bezig, terwijl de sterke eigenschappen van het beton intact blijven.
Door zijn bijzondere samenstelling realiseert beton 75 eco een CO2 reductie
van 50%!
• Sterkteklasse C20/25
• Licht verwerkbaar
• Voor constructieve toepassingen

Basis beton

Weber Beamix Basis beton 75
De naam zegt alles, een beton voor basistoepassingen.
• Sterkteklasse C20/25
• 8 mm korrel
• Voor basistoepassingen
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Productinformatieblad
Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm

• Niet meer smeren en afreien dankzij Vloeibare zandcement
• Gegarandeerde sterkte: CT-C16-F4.
• 30% sneller klaar, 24% minder CO2.

Weber Vloeibare zandcement VZC® is een kant-en-klare, cementgebonden gietdekvloermortel, op basis van NEN-EN 13813, Dekvloermortels en Dekvloeren. Classificatie: CT-C16-F4.

Toepassing
• Cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden
ondergronden.
• Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is geschikt voor het gieten van cementdekvloeren met en zonder
vloerverwarming (voor traditionele warm water vloerverwarming en vloerkoeling).
• Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan, bij voorkeur in combinatie met een stalen wapeningsnet, worden
toegepast als niet-hechtend of zwevend vloersysteem.
• Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan toegepast worden op zwaluwstaartplaten, alleen bij vloertoepassingen in
gebruiksklasse A (woningen).
• Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm dient bij voorkeur te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tegels, tapijt
laminaat etc.
• Van 3 tot 10 cm laagdikte.
• Voor binnen.

Leveringsvorm
• Plastic zak à 25 kg.
• Silo / Pomptruck.

Product eigenschappen
Gieten, niet meer smeren en afreien.
Verpompbaar voor grote vloervelden.
Nivellerend m.b.v. een drijfrei (easy levelling).
Laagdikte van 3 tot 10 cm Gegarandeerde sterkte, C16-F4.
Ideaal i.c.m. vloerverwarming.
Cementgebonden, geschikt voor natte ruimten.
Minimaal 30% sneller klaar Eventueel ook op afschot te leggen.
Verkrijgbaar in PE verpakking, silo en pomptruck.
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Certificeringen

• Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813. Classificatie: CT-C16-F4.
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Samen bundelen
we onze krachten
Strikolith en Weber Beamix voegen samen.
'Nat’ en ‘droog’ vind je vanaf heden in één, compleet
assortiment. Gemaakt voor elkaar én voor jou.

Saint-Gobain Weber Beamix
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
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+31 (0)40 259 79 00
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Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Helpdesk +31 (0)40 259 79 00
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
/WeberBeamix
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Bouwadvies over:
• Tegelen
• Gevel
• Vloeren
• Waterdichting
• Beton
• Reparatie
• Hulpstoffen
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