
Al sinds 1985 

actief in het produceren van 

schuimbeton. 

 Isolatiebeton
Het basis isolatiebeton wordt toegepast bij het vullen van bestaande ruimtes waarbij isolerende en opvullende 

eigenschappen gewenst zijn, zoals het vullen van een kruipruimte waarbij de bestaande vloer intact blijft. Veel 

huizen in Nederland hebben een kruipruimte die voor overlast zorgt. Denk hierbij aan tocht, optrekkend vocht, 

ongedierte en schimmelvorming. Daarvoor kan er een vulling van isolatiebeton worden aangebracht. Ook het 

aanvullen van een ingegraven zwembad behoort tot de mogelijkheden. 

Algemene productinformatie

Technische gegevens: Bindmiddel Cem III/A 42.5 

Cem I 42.5 

Vulstof Vliegas, kalksteenmeel 

Toeslagmateriaal Zand 0-2 

Hulpstof chloridevrije proteïne (schuimmiddel) 

Productcertificaat** NL BSB® 

Waarschuwing: H315 veroorzaakt huidirritatie  

H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 veroorzaakt ernstig oogletsel 

Veiligheidsaanbevelingen: P102 buiten bereik van kinderen bewaren 

P262 aanraking met huid en ogen vermijden  

P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 

P302+P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep) 

P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met 

overvloedig  water en medisch advies inwinnen 

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 500

Producteigenschappen: Volumieke massa 500 kg/m3 

Druksterkte (28 dagen) 1 N/mm2*
Buigsterkte (28 dagen) 0.15 N/mm2*
Warmtegeleiding 0.1 W/MK*
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* Betreft indicatieve waarden



Algemene productinformatie

Technische gegevens: Bindmiddel Cem III/A 42.5 

Cem I 42.5 

Vulstof Vliegas, kalksteenmeel 

Toeslagmateriaal Zand 0-2 

Hulpstof chloridevrije proteïne (schuimmiddel) 

Productcertificaat** NL BSB® 

Waarschuwing: H315 veroorzaakt huidirritatie  

H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H318 veroorzaakt ernstig oogletsel 

Veiligheidsaanbevelingen: P102 buiten bereik van kinderen bewaren 

P262 aanraking met huid en ogen vermijden  

P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 

P302+P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep) 

P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met 

overvloedig  water en medisch advies inwinnen 

* Betreft indicatieve waarden

Productinformatie type 600

Producteigenschappen: Volumieke massa 600 kg/m3 

Druksterkte (28 dagen) 2 N/mm2*
Buigsterkte (28 dagen) 0.35 N/mm2*
Warmtegeleiding 0.12 W/MK*
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Op verzoek komen wij uw Onze schuim-units zijn Schuimbeton is volledig 

bouwwerk bekijken en maken een volledig computergestuurd en recyclebaar en bestaat deels uit 

offerte. Levering kan vaak binnen onze producten staan onder reststoffen, zoals hoogovenslak 

5 werkdagen voortdurende kwaliteitscontrole en vliegas 

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.




