
Niet mengen
Snel klaar

+30°

+5°

Vastzetten van palen, afsluitingen, verkeersborden, ...

P.T.B.-BETON NM RAPID

P.T.B.-BETON NM RAPID is een droge, gebruiksklare betonmortel die als voor-
naamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door uit te gieten in 
water. Bovendien moet er niet gemengd worden.

P.T.B.-BETON NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op. Na 5 minu-
ten staat de paal vast.

Niet mengen

Hard binnen 5 minuten

Hoge druksterkte

5 min



2. Vul de put voor ongeveer de helft met
     zuiver water

4. Corrigeer de paal zodat hij waterpas staat

1. Graaf een put voor de paal met de ge-
      wenste afmeting

3. Plaats de paal in de put. Men stort nu de 
 P.T.B.-Beton NM RAPID vanuit de zak 
    in het water rondom de paal totdat de put 
   volledig is gevuld en het poeder geen wa-
   ter meer opneemt. 
   (indien nodig water bijgieten)
  

  

5. Dek vervolgens het beton af met een deel 
   van de verwijderde aarde. Na 5 minuten 
    staat de paal vast.

Vraag de technische fiche van onze producten! Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking.
De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn talrijk, zodat geen gelijkvormige aanwending kan voorgeschreven worden. 

De aansprakelijkheid van onze vennootschap is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid.
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WERKWIJZE  P.T.B.-BETON NM RAPID

  

  

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Put voor de helft met zuiver water vul-
len, droog betonmengsel toevoegen

1 zak geeft ± 15 L betonmortel 25 kg

Kleur Verwerkingstijd Druksterkte

bruingrijs ± 5 min. na 28 dagen: ± 35 N/mm2
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