
Plus fixatiemortel

Krimparme betonmortel voor aangieten,  
opvullen, ondersabelen en fixeren



Hoogwaardige oplossing
Een kant en klaar product, geleverd vanuit de betoncentrale, 
dat borg staat voor een consistente samenstelling en geborgde 
kwaliteit. 

Brede toepassing
Vangrails, licht- en zendmasten en portalen worden snel en 
efficiënt gefixeerd. Het ondersabelen van de voetplaten van deze 
snelwegelementen wordt eenvoudig werk. PLUS fixatiemortel is ook 
de perfecte oplossing voor de verankering van geluidsschermen.

Een schone klus
De efficiënte en arbo-vriendelijke toepassing van PLUS fixatiemortel 
voorkomt restafval. 

Snelle sterkte ontwikkeling
Zeer korte binding- en uithardingtijd voor een snelle in 
gebruikname. De druksterkte na 28 dagen is ≥ 55 N/mm2

Al vanaf 1 kuub
Alle Van Nieuwpoort centrales leveren PLUS fixatiemortel per 
pompmixer, al vanaf 1 kuub.

Uitstekende hechting
PLUS fixatiemortel heeft een goede hechting op beton en een 
uitstekende verwerkbaarheid. De vloeimaat is 230 ± 20 mm 
(Hägermann kegel) met een open tijd van circa 2 uur.

De plussen van  
fixatiemortel



Checklist PLUS fixatiemortel 
 Verwerk de fixatiemortel binnen maximaal 1 uur na aankomst op  
het werk
De aanvoer is per mixerpomp, minimaal 1 m3 en maximaal 12 m3  
per vracht
Behandel de pompslangen voor om verstoppingen te vermijden. 
Plaats een zeef bij gebruik van een eigen pomp (zeefopening circa  
15 mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in  
de leiding te voorkomen.
Voorbevochtig de ondergrond om overmatige zuiging van de onder-
grond te voorkomen 
Tijdens het aanbrengen van de mortel en aansluitend gedurende ten 
minste twee etmalen wordt overmatige verdamping van het vocht uit 
de mortel voorkomen 
De verwerkingstemperatuur van de omgeving ligt tussen de 5 en 30 °C
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De PLUS van Van Nieuwpoort vertaalt zich in een vlekkeloze 
logistiek en een gedegen betontechnologisch advies. Het is onze 
ambitie om voor elke opdracht, het best mogelijke betonmengsel 
in te zetten. We denken graag al in een vroeg stadium mee. Met 
onze kennis en ervaring zijn we vaak in staat om oplossingen aan te 
dragen die leiden tot een beter eindresultaat.  
De centrales beschikken over een breed assortiment mortelpro-
ducten voor allerlei toepassingen: van fundering en monolietvloer 
tot druklaag en wand. 
Onze andere PLUS producten zijn:

•  Groen beton: duurzaam beton met gerecyclede grondstoffen en 
CO2-arm cement.

•  Nul-CO2 beton: de CO2-restuitstoot van Groen beton 
compenseren door emissierechten te kopen.

•  Gietvloermortel: snel, arbo-vriendelijk en al snel beloopbaar.
•  Nadenvulmortel: een compleet concept voor het vullen van voegen.
• Fixatiemortel: voor het krimparm fixeren en ondersabelen.
• Bouwgrondstoffen; alle soorten, los gestort en in bigbag.
•  Prefab beton vloeren: ribcassette, kanaal-, breedplaat-, klimaat- 

en installatievloer.
• Prefab beton funderingen: standaard heipalen en energiepalen.
• EPS platen en parels voor funderen en isoleren.

De plus voor de bouw

Van Nieuwpoort Betonmortel B.V.

Postbus 167

2800 AD  Gouda

Tel.: +31 (0)182 597 400

Fax: +31 (0)182 597 410

E-mail: betonmortel@van-nieuwpoort.nl

www.van-nieuwpoort.nl 

Kijk op www.betoncentralezoeker.nl  
voor onze dichtstbijzijnde  
betoncentrale en contactpersonen


