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Toepassingsgebied 
 
  Gebruik binnen en buiten voor betonnen ondergronden en dekvloeren. 
Instrooimiddel op basis van geselecteerde kwartsmengeling en andere natuurlijke 
harde mineralen, portlandcement en dispergeermiddelen voor het versterken van 
betonnen oppervlakken. De anorganische pigmenten zijn bestand tegen cement, 
alkali en licht en garanderen een langdurige kleurechtheid van de vloer.  
De dispergeermiddelen verzekeren een gelijkmatige verdeling. 
Geschikt: op hellingen uit beton, rolschaatsbanen, sportplaatsen, terrassen, hellingen 
voor vrachtwagens en auto’s, schoolgebouwen, rusthuizen, tentoonstellingsruimtes, 
bureaus, garages, kelders. 
In de industrie zoals voor industrievloeren met middelmatige belasting,  
in winkelcentra, parkeergarages, warenhuizen en werkplaatsen. 
Kan toegepast worden op verse betonoppervlakken volgens ÖN B 4710-1 resp. 
dekvloeren volgens EN 13813. 
Niet geschikt op luchtporiënbeton > 5 volume-%. 

 

Eigenschappen 
 
 • voorgemengd 
• gebruiksklaar 
• geringe extra kost per m² 
• UV-bestendig en lichtecht 
• extreme oppervlaktedichtheid 
• hoge slijtsterkte 
• hoge slagvastheid 
• hoge oppervlaktedichtheid 
• geringe absorptie van olie en vet 
• gemakkelijk in onderhoud 
• kleur: grijs  

 

Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid 
 
 Laagdikte 2 - 3 mm 
Druksterkte na 28 dagen ± 80 N/mm² 
Slijtweerstand 4,8 cm³  / 50 cm² 
Slijtklasse volgens EN 13813 A6 (Böhme droog) 
Slijtklasse volgens B 4710-1 XM3 

 

Verpakking 
 

 
 

 30 kg  
 
Bewaring 
 

 ± 12 maanden koel, droog en 
vorstvrij bewaren op palletten in 
originele ongeopende 
verpakking. 

 
Verbruik 
 

 Minstens 3 kg/m², afhankelijk 
van de gewenste slijtweerstand 
en stootvastheid. 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 

 
Beproefd naar 
 
 Böhme volgens ÖNORM 3126-2. 
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Verwerking 
 
 Aanbevolen gereedschap 

Troffel, troffelmachine (helikopter).            
 
Ondergrond 
De ondergrond moet voldoen aan de algemeen geldende normen en richtlijnen betreffende bouwelementen uit 
beton/dekvloeren. 
 
Verwerking 
Bodenhärter BH 100 is gebruiksklaar en garandeert zo een nauwkeurige verhouding van de componenten  
alsook homogeniteit in menging en kleur. Problemen die door mengen op de werf kunnen ontstaan, worden zo uitgesloten. 
Bodenhärter BH 100 wordt manueel op het beton- resp. dekvloeroppervlak aangebracht bij voorkeur in 2 opeenvolgende 
arbeidsgangen. 
De eerste laag zal op het verse doch reeds begaanbare beton/dekvloer worden aangebracht (verwerking nat-in-nat).  
Van zodra het aangebrachte materiaal vochtig is (absorbeert water van het daaronderliggende beton resp. dekvloer), met 
een troffel of helikopter minstens 2 maal glad maken, echter tegengesteld aan de voorgaande richting.  
Nadat de eerste laag verdeeld is, wordt het laatste derde van Bodenhärter BH 100 op dezelfde manier aangebracht.  
Glad maken tot het gewenste oppervlak wordt bereikt. 
De beste oppervlaktekwaliteit wordt door vlinderen met een troffelmachine (helikopter) bereikt.  
Randzonen manueel glad maken.  
Nabehandeling 
Het beton met Bodenhärter BH 100 wordt ± 1 - 2 uren na verwerking beschermd tegen dehydratatie door bv. PE-folie. 

 
Voor een perfect systeem 
 
 Ondergrondbeton: minstens C 25/30 (volgens ÖN B 4710-1) 

Bindmiddel: CEM I 42,5 R 
W/B-waarde: ± 0,53 

 
Belangrijke opmerkingen 
 
 Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond in acht nemen. 

Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C, directe zon of bij tocht, respectievelijk tot uitharding beschermen. 
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.  
Geopende verpakkingen na gebruik zo snel mogelijk terug afsluiten. 

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


