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RC 730 BETONREP 
FIJNE VEZELVERSTERKTE KRIMPGECOMPENSEERDE BETONREPARATIEMORTEL 
In overeenstemming met de EN 1504-3-norm. Klasse R3 

 

Betonherstelling 
 

 

VOORDELEN VAN RC 730 BETONREP 

✓ Kan aangebracht worden 20 tot 100 mm per laag 

✓ Vezelversterkte en krimpgecompenseerde mortel 

✓ Hoge mechanische weerstand 

✓ Uitstekend bestand tegen zeewater, sulfaathoudend water en dooizout 

✓ Klasse R3 

✓ Gemakkelijk toepasbaar op vloer, muur en plafond 
 

Beschrijving 
 

RC 730 BETONREP is een mengklare en krimparme herstelmortel op basis van een hydraulisch bindmiddel, speciale 

vulstoffen, toeslagstoffen en vezels. De mortel bezit na uitharding een lichtgrijze kleur. 
 

Klasse R3 volgens EN 1504-3. 

 

Eigenschappen 
 

• Laagdikte: 20 tot 100 mm/laag; 

• Gemakkelijk toepasbaar op vloer, muur en plafond; 

• Hoge initiële en uiteindelijke mechanische weerstand; 

• In overeenstemming met de EN1504-3-norm;  

• Klasse R3. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Voor structurele en niet-structurele herstellingen van gebouwen in de burgerlijke bouwkunde van beton; 

• Hechtende dekvloer / nivellerings- en hellingslaag voor balkons en terrassen; 

• Perfecte hechting op de meeste ondergronden (beton, mortel, steen, baksteen); 

• Herstructurering van beton: ballonnen, terrassen, betegeling, hellingen, dunne dekvloeren; 

• Reparatie en heruitvlakking van zwembaden en waterbekkens. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Voorbereiding van de ondergrond 
 

• Verwijder alle sporen van plantaardige of minerale verontreiniging, zoals vet, olie, cementslib …; 

• Verwijder het beschadigde beton om een gezond, ruw oppervlak te bekomen; 

• Maak door corrosie aangetaste wapeningen aan de achterzijde en de zijkanten vrij zodat de mortel kan worden 

aangebracht en het staal goed kan omhullen; 

• De randen van het te repareren gebied moeten recht zijn; 

• Door corrosie aangetast staal dient u te borstelen, af te krabben of zelfs te zandstralen om niet-hechtende roest te 

verwijderen; 

• Verwijder het stof van alle te repareren oppervlakken; 

• Begiet de ondergrond overvloedig met water, tot hij verzadigd is, voordat u de mortel aanbrengt  

(vochtige, maar niet doornatte ondergrond) 

 

Het staal passiveren 
 

• Enkel op het ijzer, plaatselijk met een brij van 1 op 1, met RC 730 BETONREP met zuivere RC ACRYPLAST. 
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Aanmaken van de mortel 

• RC 730 BETONREP aanmaken met zuiver water: 4,5 liter water toevoegen bij een zak van 25 kg; 

• De aangepaste hoeveelheid water in de propere menger of mengkuip gieten, al traag mengend, het poeder 

toevoegen. Zorgvuldig mengen gedurende minimum 3 minuten tot het bekomen van de vereiste consistentie; 

• Meng  handmatig met een truweel in een mortelbak of mechanisch in een betonmixer of met een elektrische 

mengmachine op laag toerental (< 500 tpm). 

 

De mortel aanbrengen 

• RC 730 BETONREP kan ofwel handmatig aangebracht worden door middel van een truweel/plakspaan, of door 

verspuiten met de natte methode. Geschikte machines zijn bv. Aliva 1900 en Putzmeister S5. Minimale laagdikte: 

3mm. Verticaal: Kan aangebracht worden tot 100 mm dik per laag. De afwerking gebeurt met een plastieken 

troffel, polystyreen of spons vanaf dat de mortel begint uit te harden. 

 

Laagdikte 

• Verticaal: tussen 3 mm en 100 mm  

• Boven het hoofd: tussen 3 mm en 25 mm 

 

Verbruik 
 

20 kg/m2/cm. 

 

Technische karakteristieken 
 

Granulometrie: ≤ 1,25 

Potlife van het mengsel: 30 minuten 

Uiterlijk / Kleur: Grijs poeder / na uitharding een bleek grijze kleur 

Mengsel water: 18 - 19% 

Druksterkte (28 dagen) (EN 12190): 40 ± 2 MPa, Klasse R3 

Hechting aan beton van het type MC0.40 (EN 1542, EN 1766): 2,1 ± 0,3 

Weerstand tegen vries-dooicycli met onderdompeling in 

dooizouten (meting van adhesie) (EN 13687-1): 

<1.5 MPa 

Capillaire absorptie (EN 13057):  0,038 ± 0,004   kg/(m2*√h) 

Weerstand tegen carbonatatie (EN 13295): Resistent 

Gehalte chloride-ionen (EN 1015-7): ≤ 0,05% 

Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C 

Gedrag bij brand (EN 13501-1): Euroklasse A1 

Elasticiteitsmodulus (EN 13412): <15 GPa 

Mengdichtheid (EN 1015-6): 2,00 ± 0,03 kg/l 

 

Bindtijd 
 

Temperatuur: +20°C 

Start van de binding: 2u 

Einde van de binding: 2u30 

 

Mechanische weerstand in MPa (proeven verricht volgens de EN 12190-norm) 
 

Vervaltijd: 1 dag 2 dagen 7 dagen 28 dagen 

Buigsterkte: 4 ± 0,5 5 ± 0,5 6,5 ± 0,5 7,5 

Druksterkte: 16 ± 1 26 ± 1 36 ± 1 40 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche.  
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Opmerkingen 
 

• Vermijd de toepassing in volle zon en bij hevige wind.  

• Wanneer de omgevingstemperatuur zich tussen de 5°C en 10°C bevindt mag de mortel aangemaakt worden met 

lauw water om de binding te versnellen.  

• Niet meer water toevoegen dan de aanbevolen dosering.  

• Uitsluitend aanbrengen op vaste en zorgvuldig voorbereidde ondergrond.  

• Het vers aangebrachte product beschermen tegen vorst. 

  

Reiniging gereedschap 
 

Reinig alle gereedschap en materieel onmiddellijk na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch 

worden verwijderd. 
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde 

verpakking. 
 

Verpakking 
 

Zak van 25 kg (art.nr. 51234). 
 

Foto’s 
 

    
 

    
 

LP 10-09-2021 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


