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ALGEMEEN 

Naast de keuze van het kunstharssysteem, is de voorbereiding 
van de ondergrond de belangrijkste factor om een goed 
resultaat, een geslaagde betonherstelling of restauratie te 
bekomen.

Een goede hechting hangt af van:

• de kwaliteit van de ondergrond
• de staat van de ondergrond
• de zuiverheid van de ondergrond
• de voorbereidingsmethode van de ondergrond
• de vochtigheidsgraad van de ondergrond
• de temperatuur van de ondergrond

DE KWALITEIT VAN DE ONDERGROND

• De ondergrond dient stabiel te zijn en berekend op deze industriële bewerking. (dikte, wapeningen,…) 
• De ondergrond dient gezond te zijn en een goede cohesie te hebben.
• De druksterkte moet minstens 25 N/mm² bedragen. 

 
De druksterkte kan men bepalen met een hardheidsmeter (Sclerometer) voor beton en steensoorten met snelle aflezing op 
de hamer. De hamer meet de terugslag van een geveerd gewicht. Het gewicht kaatst tegen het oppervlak en de  
terugslag wordt gemeten. De terugslag van het gewicht heeft te maken met de hardheid van het materiaal. Dit is  
een niet destructieve methode. 
 

 

DE STAAT VAN DE ONDERGROND 

• Er dienen technisch bestudeerde dilatatievoegen te worden voorzien. 
Deze worden hernomen in de geplaatste kunstharsvloer.

• Scheuren, gaten, holklinkende en loszittende delen dienen hersteld te worden 
voor het aanbrengen van de bekleding met een systeem op basis van kunstharsen 
dat compatibel is met de voorziene vloer.

• Controle van de aanwezigheid van de juiste hellingen in de ondergrond.
• De vlakheid van de vloer dient in overeenstemming te zijn met de gewenste eisen. 

Bij zelfnivellerende systemen mogen de niveauverschillen de grens van 50% van 
de totale dikte van het vloersysteem niet overschrijden.

• Oude verflagen dienen steeds verwijderd te worden. Indien dit niet mogelijk is, 
contacteer dan onze specialisten.

• Krimpvoegen kunnen bekleed worden. Dit op voorwaarde dat zij niet worden 
gebruikt als dilatatievoegen of indien ze andere bewegingen van de constructie 
en de ondergrond niet volgen.

• Zichtbaar gewapend staal dient te worden ontroest en ontvet.
• “Curing-compound”, zoals bv. op polybeton aanwezig, dient verwijderd te 

worden.
 
 
 

DE ZUIVERHEID, VOCHTIGHEIDSGRAAD EN TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND 

• De ondergrond dient steeds zuiver, gezond te zijn en vrij van vet, olie, betonhuid en stof.
• Vermijd opstijgend vocht.
• De ondergrond dient droog te zijn.
• De temperatuur van de te behandelen ondergrond moet de minimale temperatuur, die nodig is voor uitharding,  

overschrijden (zie technische fiche van het product).
• Een nieuwe betonnen ondergrond dient minstens 28 dagen oud te zijn.

 

Opgelet!  
Een hoogkwalitatief kunstharssysteem geeft geen goede 
hechting als de ondergrond niet op een juiste manier is 
voorbereid of aangebracht wordt op een in slechte staat 
verkerende ondergrond.

STAAT VAN DE ONDERGROND
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ALGEMEEN

Er zijn verschillende types van voorbereiding: 

• DROOG MECHANISCH BEHANDELEN • THERMISCH BEHANDELEN

• NAT MECHANISCH BEHANDELEN • CHEMISCH BEHANDELEN

• MINDER GESCHIKTE MECHANISCHE BEHANDELINGEN
 
 

• DROOG MECHANISCH BEHANDELEN

• Kogelstralen.
• Stofvrij zandstralen geeft het beste resultaat in geval van 

grote oppervlakken.
• Stofvrij diamantslijpen is aangewezen voor kleine opper-

vlakken of op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Frezen is een goede methode maar maakt veel stof. 

Stofafzuiging is aangewezen.
• De klassieke methode zand- of gritstralen geeft een 

uitstekend resultaat maar is niet op alle plaatsen toege-
staan.

• Pneumatisch hameren is een goede voorbehandeling 
voor kleine oppervlakken of voor een plaatselijke beton-
herstelling. Deze methode bereikt makkelijk gewapend 
staal om deze te ontroesten.

• NAT MECHANISCH BEHANDELEN

• Wij bevelen hogedruk reinigen aan met water. (P>500 bar)

• Waterstralen met zand of grit kan voldoende zijn.
• Een stoomreiniging tot 120 bar wordt enkel toegepast 

om vuil te verwijderen.

• MINDER GESCHIKTE MECHANISCHE BEHANDELINGEN

• Polieren van horizontale oppervlakken  
(vb. met Emeril stenen).

• Metaalborstels: aangewezen voor kleine herstellingen. 
De roterende borstels zijn niet geschikt voor grote 
oppervlakken door hun snelheid, zij bereiken de holtes 
in de poriën niet.

• Slijpschijf. 

BIJKOMEND ADVIES

Elke ondergrond (beton, asfalt, hout, inox, …) heeft zijn specifieke primer. Het aanbrengen van deze primerlaag is zeer  
belangrijk en bepaalt de kwaliteit van de hechting tussen de ondergrond en de bekleding. Hier bovenop versterkt de pri-
mer de ondergrond dankzij zijn impregnatievermogen. Men dient inslijping te voorzien in de ondergrond op raakplaatsen 
met andere vloerbekledingen, leidingen,… (tandverankering). De ruwheidsgraad voor metalen oppervlakken is SA 3 en 
RVS licht opschuren. Daarna meteen ontvetten met SOLVENT MEK. Na volledig verdampen van SOLVENT MEK meteen 
een geschikte primer aanbrengen om oxidatie van het staal tegen te gaan.

• THERMISCH BEHANDELEN

• Dit houdt meestal een vlamstraalbehandeling in. Bij 
toepassing van deze methode dient men rekening te 
houden met volgende opmerkingen: 

• Door opwarming van de lucht in de microscheurtjes 
ontstaat er een risico op barsten van de granulaten.

• Risico op ontvlammen van vuildeeltjes zoals olie of 
vetten.

• Het is noodzakelijk de ondergrond te schuren of te 
frezen na het vlamstralen. 

• Oude verflagen kunnen verwijderd worden met een 
warme luchtapparaat. 
 

• CHEMISCH BEHANDELEN

• Wij raden deze methode af voor betonnen  
oppervlakken.

• In het algemeen kan gebruik van alkaliën of zuren 
problemen veroorzaken door de vorming van  
zoutkristallen. (uitzettingsproces)

• Enkel het gebruik van ontvettingsproducten of  
producten op basis van solventen of water om  
verf te verwijderen is aanbevolen. Deze producten 
tasten de beton niet aan.

• Enkel gesloten oppervlakken zonder poriën (tegels, 
oude bekledingen) kunnen chemisch behandeld 
worden, indien alternatieve methodes niet kunnen 
toegepast worden.

BEHANDELINGSMETHODES VAN DE ONDERGROND


