
Plus zuurbestendig beton

Het cementvrije beton dat hoge weerstand 
biedt tegen zuren, zouten en sulfaten



Economisch alternatief 
PLUS zuurbestendig beton is een economisch alternatief voor 
betonvloeren met een epoxy-coating. Mestkelders, vloeren in de 
zuivelindustrie en vloeren en roosters in stallen en sleufsilo’s zijn bij 
uitstek geschikt. Kuilvoer (gras, maïs) gaat in opslag broeien en bij 
het rottingsproces komen zure sappen vrij die een pH van maar 
liefst 2 á 3 kunnen hebben. Bovendien is de bestandheid tegen 
sulfaten hoog en om die reden zeer geschikt voor vloeren in de 
tuinbouw. 

Zeer zuurbestendig 
De weerstand tegen zuren, zouten, chloriden, sulfaten en andere 
chemicaliën is uitzonderlijk hoog. Na zes maanden opslag in zout- 
zuur met een pH van 0 blijkt de cementsteen van PLUS zuurbestendig  
beton tot een diepte van 1 cm aangetast; bij regulier beton in de 
milieuklasse XA3 op basis van hoogovencement CEM III/B is dat 2 cm.

Een duurzame oplossing 
PLUS zuurbestendig beton biedt een milieuvriendelijke oplossing in 
vergelijking met regulier beton met hoogovencement CEM III/B 
(circa 70 % slak). Omdat het bindmiddel uit 100% gemalen 
gegranuleerde hoogovenslak bestaat en dus geen portland-
cementklinker bevat, is het CO2-profiel zeer gunstig.

De plussen van  
zuurbestendig beton



Mechanische eigenschappen  
De druksterkte van dit beton na 24 uur bedraagt  ≥ 10 N/mm2. Na 28 
dagen (druksterkte ≥ 40 N/mm2) is de totale lengteverkorting bij PLUS 
zuurbestendig beton 1,2 tot 1,5 maal groter dan bij regulier beton.  
Daarnaast is ook de treksterkte circa 1,5 maal hoger. De elasticiteits-
modulus is marginaal lager dan die van regulier beton met een 
vergelijkbare druksterkte; de kruip is echter circa 20 tot 30 % hoger.  
Door de combinatie van deze factoren is de scheurgevoeligheid als gevolg 
van uitdrogingskrimp kleiner dan die van regulier beton. 



Diepte

Chloride concentratie in % m/m 
t.o.v. het totale bindmiddelgehalte

PLUS zuurbe-
stendig beton

CEM I 
wcf 0.45

CEM II/B-V 
wcf 0.45

CEM III/B 
wcf 0.45

5 mm 1,1 4,5 5,2 4,3

13 mm 0,1 4,0 1,8 0,1

20 mm 0,1 2,4 0,1 0,1

Besluit bodemkwaliteit 
PLUS zuurbestendig beton voldoet aan de eisen van het Besluit 
bodemkwaliteit. Deze betonsoort past echter niet binnen de huidige 
betonvoorschriften en wordt daarom ook niet geleverd onder KOMO 
certificaat.

Hoge weerstand tegen chloride-indringing 
De weerstand tegen chloride-indringing is bij PLUS zuurbestendig beton 
aanzienlijk hoger dan bij regulier zuurbestendig beton. 

Chloride-indringing na 6 maanden opslag in een 3% 
zoutoplossing als functie van het type bindmiddel.



Checklist Plus zuurbestendig beton
 Verwerk het beton binnen één uur na aankomst op het werk
Overleg met de betoncentrale wanneer een langere open tijd dan 2 
uur nodig is
Kies de juiste consistentieklasse: PLUS zuurbestendig beton is 
verkrijgbaar in de klassen S2 t/m F6
Verdicht, werk af en behandel na op dezelfde wijze als regulier beton
Gebruik minerale bekistingsolie in plaats van plantaardige olie
Pas geen aluminium of zink (gegalvaniseerd staal) toe in het beton
Voer de nabehandeling zorgvuldig uit (conform de algemene 
richtlijnen voor beton)
Ga voor het wapeningspercentage uit van de sterkteklasse C53/65; 
door de hogere treksterkte is circa 25 % krimpwapening nodig om 
de scheurwijdte beperkt te houden
Draag de juiste handschoenen met het oog op de hoge pH-waarde
Gebruik een veiligheidsbril bij risico op spatten (net als bij reguliere 
betonspecie noodzakelijk)
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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


