
PLUS koudegietbouw

Een veilig gietbouwproces zonder kosten 
voor verwarmen van betonmortel



Wordt het gestookte of koude gietbouw?
Bij gestookte gietbouw wordt het beton na het storten verwarmd om 
de sterkteontwikkeling te versnellen en daarmee de hardingstijd te 
verkorten. Bij koude gietbouw wordt een slimme combinatie van 
bindmiddelen en hulpstoffen toegepast die ervoor zorgt dat het 
beton ook zonder verwarmen voldoende sterkte ontwikkelt 
gedurende de gebruikelijke verhardingstijd van circa 16 uur, ook bij 
lage omgevingstemperaturen. 
Belangrijk is het gebruik van afdekzeilen of andere isolerende 
materialen. Hierdoor wordt de warmte in het element gehouden en 
wordt de eindsterkte bereikt.

Altijd in balans
Door de balans tussen de buitentemperatuur, de samenstelling van 
de betonmortel en de specietemperatuur kan de dagelijkse 
ontkisting gewoon doorgaan. Bij koude gietbouw ontwikkelt de 
mortel van circa 15 °C in het verhardingsproces een temperatuur 
van hooguit 30 tot 40 °C. Bij het ontkisten is het temperatuurverschil 
relatief beperkt in vergelijking met gestookte gietbouw.  

Veilig binnenstedelijk beton gieten
De toepassing die zich voor deze methode erg goed leent is de bouw 
van appartementen en seriematige grondgebonden woningen. Maar 
vooral binnenstedelijk daar waar opslag of toepassing van propaan 
of aardgas niet mogelijk is of wettelijk niet is toegestaan. 

De plussen van 
koudegietbouw



Economisch alternatief
Koude gietbouw betekent geen stookkosten en geen huur of aanschaf 
van een gasinstallatie. Door de besparing op energie is het eveneens een 
economisch aantrekkelijk alternatief.

Lagere faalkosten
In de afbouwfase zijn de wanden makkelijker af te werken. Eveneens is de 
scheurgevoeligheid lager ten opzicht van gestookte gietbouw.

Hoge bouwsnelheid
Dagelijks ontkisten zorgt voor continuïteit in bouwtempo. Op basis van 
de methode “gewogen rijpheid” wordt aan de hand van een ijkgrafiek en 
het meten van de temperatuur van het beton gedurende de verharding 
bepaald of de dagelijkse ontkisting kan plaats vinden.  



IJkgrafiek koude gietbouw

Gewogen rijpheid in 0Ch
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Gewogen rijpheid (0Ch) 369 432 482 505 565

Druksterkte (MPa) 6,2 12,2 16,1 17,6 21,6



Checklist  PLUS koudegietbouw 
 Richt de bouwplaatsorganisatie zodanig in dat het  gehele gietbouwproces 
optimaal verloopt
 Let op de weersomstandigheden. In geval van kou en/of wind de kist extra 
isoleren om de warmte in de betonspecie te houden. In de weerfasen 4, 5 
en 6 kan niet aan de kwaliteitseisen worden voldaan en moet besloten 
worden om het proces (tijdelijk) te beëindigen
 Gebruik afdekzeilen in verband met de isolatie van de tunnelkist
 Zeer belangrijk: pas isolatiedekens toe voor het vloerdek. Het gebruik 
hiervan dient tevens als nabehandeling en kan het ontstaan van plastische 
krimpscheuren voorkomen
 Ga uit van een verhardingstijd van 16 uur waardoor het gietbouwproces 
rond het middaguur gestart moet worden
 Meet de rijpheid in de constructie op de kritische plaatsen: daar waar de 
laagste temperaturen verwacht worden en daar waar de meeste belasting 
wordt verwacht
 Meet in het dekkingsgebied. De meting starten zodra het betreffende 
bouwonderdeel is gestort 
 Gebruik steeds de juiste ijkgrafiek van de betonmortelcentrale; ontkist 
niet als de benodigde sterkte nog niet is bereikt. Bij twijfel altijd contact op 
nemen met de betontechnoloog
 Zorg voor een goede communicatie met de betontechnoloog van de 
betonmortelcentrale om het gietbouwproces efficiënt te laten verlopen
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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


