Verwerkingsvoorschrift voor betonmortel
Lossen van betonmortel kan op verschillende manieren:
1) Voor kleine hoeveelheden betonmortel te lossen kan een kruiwagen gebruikt worden. Zorg er altijd
voor dat er voldoende mensen zijn om te helpen met lossen, vraag onze medewerkers voor een goed
aantal personen die kunnen helpen. Daarbij adviseren wij altijd 1 kruiwagen meer dan het aantal
mensen aanwezig.
2) Wanneer de betonmixer dicht bij het stort kan komen, kan de betonmortel direct vanuit de goot
gelost worden. Houdt hierbij wel rekening met de bereikbaarheid voor de betonmixer, zodat er geen
schade aan wegen, trottoirs en voertuigen komen. Dam Beton is niet aansprakelijk voor schade die
hieruit voortkomt. Wij kunnen ook vrijblijvend langs komen om de situatie te beoordelen.
3) Bij grote hoeveelheden kunnen we voor een betonpomp zorgen. Dit zorgt ervoor dat u vanuit de
mixer een bereik heeft van maximaal 100 meter. Dit lost
gemakkelijk en snel. Ook voor deze voertuigen moet, net als bij optie 2, voldoende ruimte zijn.
4) Afnamecontrole: let op dat op de vrachtbrief de juiste beton is gespecificeerd.

Wat heeft u nodig bij het storten van beton?
* trilnaald/porstaaf
* rei

voor het verdichten van het beton
u heeft een rechte houten plank/balk of een trilrei nodig om het
oppervlak
af te reien
* hark, schop
voor het verplaatsen van het beton
* kruiwagens
voor het legen van de truckmixer naar de stort
* waterslang
schoon maken van gereedschap en/of het nat houden van beton
* hoogte bepaling
voor de juiste storthoogte te krijgen/behouden
* schuurbord
voor het vlak en dichtschuren van het betonoppervlak
* nabehandelen
na het storten van het beton, de beton voldoende beschermen tegen
uitdroging. De beton afdekken met plastic folie en/of een curing
compound. Voor advies kunt u onze medewerkers vragen.
* Winterse omstandigheden Het is mogelijk om beton te storten, maar het is zo weer gevoelig dat wij
u aanraden om met onze medewerkers contact op te nemen voor een
passend advies.

Lostijden
Wij gaan standaard uit van de onderstaande lostijden.
Mocht dit langer worden dan brengen wij €65,- per uur in rekening, exclusief B.T.W.
0-5 M3
30 minuten
6-10 M3
60 minuten
11-15 M3
75 minuten

Veiligheid
* buiten bereik van kinderen houden
* vermijd contact met de huid & ogen
* bij contact met ogen en/of huid, met veel water afspoelen en direct deskundige medische hulp
zoeken

