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Algemeen en informatief 

 

Het bedrijf BeVePro Consultancy BV als volgt: 

Be - staat voor Bescherming 

Ve - staat voor Versterking 

Pro - staat voor Producten 

Consultancy  staat voor expert, adviseur, begeleider bij projecten waar het gaat om versterk maatregelen van bouw 
constructies 

 

Het markt segment waar BeVePro werkzaam is in het kort uitgedrukt in de GWW sector, constructies bestaande uit, hout-, 
staal-, asfalt- en beton waar versterkmaatregelen nodig zijn is onze potentie te vinden. 

Wij houden ons bezig met Externe lijmwapening bestaande uit Koolstof of staal (memory-steel), wij vertegenwoordigen 
producten op basis van koolstofvezels en hebben hiervoor een exclusieve dealers contract. 

Wij vertegenwoordigen mbt versterkings materialen A-Merken zoals Re-Fer Strengthening Solutions en Isosport/Horse CFK 
Lamellen,. Producten die hierbij horen vertegenwoordigen wij ook, denk aan epoxy-lijmen, brandwerende mortels, 
glasvezelstaven. 

 

In dit document vind u informatie welke u kan helpen bij de uitvoering en controle van de uitvoering m.b.t. het verlijmen van 
externe koolstoflijmwapening inkeeplamel CFK 150/2000 en CFK200/2000 en/of C-Rod staven. 

 

 

 



 

  

1. ALGEMEEN OVERZICHT 

 

INLEIDING 

De uitvoering van de werken dient te gebeuren door bekwaam en getraind personeel, bij voorkeur gecertificeerd door 
Bevepro Consultancy of een onafhankelijk orgaan.  

Bij de uitvoering van een gelijmde wapening op beton kunnen we globaal gezien de volgende stadia onderscheiden: 

1. Werkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de Betonreparatie 
2. De voorbereiding van het betonoppervlak 
3. Het ontlasten van het te versterken element (wanneer nodig, bepaalt constructeur) 
4. De voorbereiding van het gelijmde wapeningssysteem 
5. Controle temperatuur en luchtvochtigheid 
6. Het aanbrengen van het gelijmde wapeningssysteem 
7. De afwerking en de bescherming 

1.1. WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN VOORAFGAAND AAN DE VERSTERKMAATREGEL CFK C-SHEETS UD 

Eventueel aanwezige schademechanismen in het beton worden door het toepassen van een gelijmde wapening niet 
stopgezet. Deze dienen dus vooraf behandeld en hersteld te worden zoals beschreven in Cur-aanbeveling 118/BRL3201. 
Hierbij dient men volgende punten in beschouwing te nemen: 

► Het ontwerp moet rekening houden met de werkelijke oppervlaktecohesie van het beton. Algemeen wordt een 
richtwaarde van minstens 1,0 N/mm² beschouwd voor de ondergrond als veilige waarde voor een goede verlijming.  

► Als de wapening aan het corroderen is of als het risico op toekomstige corrosie groot is, dan dient er vooraf een 
herstelling en/of achteraf een bescherming van het beton te gebeuren. Deze dienen verenigbaar te zijn met de aan te 
brengen verlijming. Er is risico op corrosie als het chloridengehalte bij de wapening groter is dan ongeveer 0,4%  ten 
opzichte van de cementmassa en/of indien de carbonatatie van het beton tot in de buurt van wapening reikt. 

► De oorzaak van scheuren dient nagegaan te worden en scheurinjectie dient overwogen te worden om de duurzaamheid 
van de bestaande constructie te garanderen en onthechting van de gelijmde wapening te voorkomen. Gangbaar worden 
scheuren groter dan 0,2 à 0,3 mm geïnjecteerd met een compatibele laag-viskeuse hars. Scheuren groter dan 2 à 3 mm 
worden opgevuld met een injectiemortel die de cohesie voldoende herstelt. Speciale aandacht dient besteed te worden 
aan de behandeling van thermische scheuren. 

► De betondekking dient geverifieerd te worden en bij onvoldoende betondekking dienen gepaste maatregelen (in functie 
van duurzaamheids- en ontwerpeisen) genomen te worden.  

► Het beton moet vrij zijn van gebreken zoals grindnesten. Grote oneffenheden van het oppervlak dienen uitgevlakt te 
worden (Figuur 17). De maximale oneffenheden worden gespecificeerd in de productfiche van de fabrikant. Enkele 
richtwaarden staan vermeld in Tabel 1 .  



 

  

 
Figuur 1: Meting van de oneffenheid (A: blokje waarvan de dikte gelijk is aan de tolerantie; B: regel met lengte 2 meter; C: beweeglijk blokje met dubbele 
dikte als blokje A) 

Systeem Oneffenheid over 2 m Oneffenheid over 0,2 m 

Staalplaat-epoxylijm 8 mm 3 mm 

Prefab vezelcomposiet-epoxylijm:   

dikte > 1mm 8 mm 3 mm 

dikte ≤ 1mm 6 mm 2 mm 

Vezelcomposiet op basis van 
vezelweefsels/sheets-epoxylijm 

4 mm 2 mm 

Tabel 1: Maximale oneffenheid van het betonoppervlak voor de verschillende systemen 

Geprefabriceerde FRP-strips (CFK150/2000 en CDK200/2000) of staalplaten, in combinatie met thixotrope lijm Bevepro 
Epoxy Resin CFK, zijn minder gevoelig voor oneffenheden van het oppervlak, zoals aangegeven in Tabel 1, omdat ze 
reeds hun stijfheid bezitten vòòr de toepassing en door het uitvullend effect van de thixotrope lijm. Weefsels/Sheets 
zijn erg flexibel en zullen dus elke oneffenheid volgen, waardoor de eisen hiervoor iets strenger zijn. Wegens het grote 
belang van een effen contactoppervlak wordt er dikwijls een egalisatiemortel meegeleverd bij de lijm van het systeem 
‘vezelcomposiet op basis van vezelweefsels/sheets- Bevepro EP Carbosolid 1209’. Deze mortel moet voldoen aan alle 
eisen voor betonherstelproducten en moet verenigbaar zijn met de lijm. Het aanbrengen van de mortel gebeurt volgens 
de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, inclusief de eventuele noodzaak van een primer.  

VOORBEREIDING VAN HET BETONOPPERVLAK 

Het is belangrijk dat de voorbereiding van het beton met zorg uitgevoerd wordt zodat er een goede hechting kan bekomen 
worden van de gelijmde wapening op het betonoppervlak. Hierbij dient op het moment van verlijming rekening gehouden te 
worden met volgende aandachtspunten: 

► Het voorbereide oppervlak moet stofvrij zijn. Dit kan bekomen worden door middel van olievrije perslucht en/of 
vacuümzuigen. 

► De lijmen vereisen een droog toepassingsoppervlak. Indien dit onmogelijk is, is een specifieke lijm vereist. De maximaal 
toegelaten vochtigheid wordt door de fabrikant van de lijm meegedeeld in de technische fiche (richtwaarde 4 %). Van 
jong beton is het vochtgehalte begrepen tussen 4 en 6 % (afhankelijk van de water-cementverhouding van het beton en 
van de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht). Om het vochtgehalte te meten kan men als volgt te werk gaan: 

o meting met de carbidefles, in de bovenlaag met een dikte van 30 mm.  



 

  

o om een “kwalitatief beeld” van het vochtgehalte van het beton te krijgen, kan men de volgende werkwijze 
volgen: men lijmt de randen van een polyethyleenfolie (oppervlakte 1 m2) op het te verstevigen 
constructieonderdeel. Tussen de folie en het beton mag binnen een tijdspanne van 24 uur geen condensatie 
ontstaan. Deze werkwijze is geschikt om mogelijk optrekken van capillair vocht aan te tonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Verwerkinginstructie Bevepro C-Sheet UD 

 

 

  



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 


	1. Algemeen overzicht
	Inleiding
	1.1. werkzaamheden uit te voeren Voorafgaand aan de VERSTERKMAATREGEL cfk C-sheets ud
	Voorbereiding van het betonoppervlak


