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RC 712 
SNEL UITHARDEND MICROBETON VOOR INBEDDING EN VASTZETTEN VAN ELEMENTEN    

 

Betonherstelling 
 

 

VOORDELEN VAN RC 712 

✓ Zwarte kleur, gelijkaardig aan asfalt  

✓ Korte bindings- en uithardingstijden 

✓ Uitstekend bestand tegen zeewater, sulfaathoudend water en dooizout 

✓ Hoge mechanische weerstand 

 

Beschrijving 
 

RC 712 is een gebruiksklare, 1-componentige, hydraulische microbeton, waaraan bijkomend granulaten kunnen toegevoegd 

worden afhankelijk van de grootte van het te vullen volume. Laagdikte per applicatie: tussen 1,5 cm en 20 cm. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Herstellen van rijbanen, met inbegrip van betonverhardingen met zwaar verkeer; 

• Bevestigen van straatmeubilair, bewegwijzering; 

• Herstellen van gaten en kuilen in betonvloeren 

• Snelle ondersabeling en aangieting van elementen in de wegenbouw zoals putdeksels, controleputjes, 

straatpotten, straatmeubilair en signalisatieborden. 

 

Eigenschappen 
 

• Zwarte kleur, net als asfalt; 

• Snelle indienstname (korte bindings- en uithardingstijden); 

• Uitstekende hechting op beton, asfaltbeton, asfalt; 

 

Ondergrond 
 

Voorbereiding ondergrond 
 

Gezonde, schone, cohesieve, stabiele ondergrond met voldoende weerstand. Verwijder alle niet-hechtende delen. 

Verzadig de ondergrond voor het aanbrengen van het product met water. Verwijder al het overtollige water. 

Niet toepassen op bevroren ondergronden of als er kans is op vorst binnen enkele uren na toepassing. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Aanmaken van de mortel 
 

• Mengverhouding: 2,5 tot 3 liter zuiver water per zak van 25 kg. 

• Meng RC 712 met een betonmixer, handmatig met een truweel in een mortelbak of mechanisch met een 

mengmachine op lage snelheid (300-500 toeren/min). 

• Aanmaaktijd: ~ 3 minuten tot er een homogene mortel ontstaat. 

• Bewerk het mengsel nooit opnieuw nadat de uitharding is begonnen. 

 

Aanbrengen van de mortel 
 

• Breng de mortel op de traditionele manier aan, met een schop of een truweel. 

• Bij het plaatsen van het microbeton kan een vibrerende naald worden gebruikt om een optimale vulling te verkrijgen, 

zonder luchtinsluiting. 

 

RC 712 heeft geen specifieke nabehandeling nodig, maar in geval van hoge temperaturen en/of wind moet de mortel 

beschermd worden tegen uitdroging door RC 111 toe te passen. 

http://www.reynchemie.com/producten/rc-111
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Verwerkingstijd Bij +5°C Bij +20°C 

Start van de binding 1 uur 15 minuten 

Einde van de binding 1 uur 15 minuten 30 minuten 

Heringebruikname 2 uren voor licht verkeer (T4/T5) 

4 uren voor gemiddeld verkeer (T3+/T3-) 

24 uren voor zwaar verkeer (T0 tot T5) 

1 uur voor licht verkeer (T4/T5) 

2 uren voor gemiddeld verkeer (T3+/T3-) 

4 uren voor zwaar verkeer (T0 tot T5) 
  

Vastzetten van putdeksels 

Voor het vastzetten van putdeksels RC 712 aanbrengen als mortelbed voor het te plaatsen element. Het te verankeren 

element in de juiste positie plaatsen. Giet RC 712 mengsel vervolgens tot aan het wegdek om het element correct te 

verankeren. Het kan nodig zijn de RC 712 te trillen om zo de plaatsing te vergemakkelijken en een goede aansluiting van het 

product te verzekeren. Vlak afwerken met een plakspaan op het niveau van de rijweg, of 3 cm eronder indien deze nog 

bedekt moet worden met asfalt. 

 

Reparatie van betonvloeren (met uitzondering van industriële vloeren): 

Bij ondergronden die barsten vertonen, moet dit probleem vooraf worden bestudeerd. Baken de te repareren zones duidelijk 

af, bij voorkeur door ze in te zagen. Kap de beschadigde delen over een diepte van minimaal 2 cm uit om effen randen en 

een ruw oppervlak te creëren. Verwijder het stof en bevochtig overvloedig met water. Vul de uitkapping met water en laat 

dit water meerdere uren staan. Verwijder al het overtollige water en breng het microbeton aan.  

 

Verbruik 
 

21 kg/m²/cm dikte.  

 

Technische karakteristieken & prestaties 
 

Technische karakteristieken 

Uiterlijk/kleur: Zwart poeder 

Samenstelling: Cement, minerale vulstoffen, specifieke hulpstoffen 

Granulometrie: 0/4 mm 

Conform EN 1504-3: R4 

 

Gemeten prestaties 

Druksterkte  Bij +5°C Bij +20°C 

2 uren - 20 MPa 

4 uren 20 MPa - 

24 uren 35 MPa > 50 MPa 

7 dagen 60 MPa > 60 MPa 

28 dagen 70 MPa 70 MPa 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.  

• Niet aanbrengen op een bevroren of ontdooiende ondergrond.  

• In geval van hoge temperaturen en/of wind moet de mortel beschermd worden tegen uitdroging door RC 111 toe 

te passen. 

• Niet mengen met andere hydraulische bindmiddelen.  

• Het is verboden om zand of hulpstoffen toe te voegen. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. Verhard product kan enkel mechanisch verwijderd worden. 
 

 

 

 

http://www.reynchemie.com/producten/rc-111
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Opslag / Houdbaarheid 
 

Opgeslagen in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking, en in droge omstandigheden: 6 maanden na 

fabricagedatum. 

 

Verpakking 
 

25 kg zakken (art.nr. 51252), 48 zakken per pallet. 
 

Foto’s 
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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.  

 

  


