
Eigenschappen

•  Uitwasbaar tot 72 uur na 
    het storten;
•  Goede hechting van later 
    aangestort beton;
•  Geschikt voor zichtbeton;
•  Gemakkelijk aan te brengen;
•  Oplosmiddelvrij.

Van den Bergh & Co

Sinds 1977 ontwikkelen en 
produceren wij hoogwaardige 
en milieuvriendelijke beton 
lossingsmiddelen.

Kantoor en productielocatie 
zijn gevestigd in Werkendam.

Onze technisch adviseurs 
staan altijd voor u klaar met 
een advies op maat voor iedere 
situatie en toepassing.

Vertragers

Wij bieden u een unieke serie 
oppervlakte-vertragers die allen 
oplosmiddelvrij zijn.

Ons assortiment bestaat uit 
pasta, gel, vloeibare vertrager 
en wax.

De verschillende types zijn 
allemaal gemakkelijk aan te 
brengen en breed inzetbaar 
voor diverse toepassingen. Alle 
vertragers blijven uitwasbaar 
tot 72 uur na storten van het 
beton.

Het uitgewassen beton kan 
dienen als zichtbeton of als 
opruwlaag voor - later aan te 
storten - vers beton.
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Verbruik

1 liter is voldoende voor 
circa 5-10 m² te behandelen 
oppervlak, afhankelijk van 
type product, toepassing en 
ondergrond.

Technische gegevens

Kleur pasta’s   : geel
    : roze
Kleur gels   : groen
    : blauw
    : paars
Kleur VLB   : licht-geel
Kleur Wax   : bruin

Uitwasdieptes variëren van 2 tot 
8 mm, afhankelijk van het type 
vertrager, betonsamenstelling 
en korrelopbouw.

Opslag & houdbaarheid

In gesloten, originele verpakking 
en koel en vorstvrij opgeslagen, 
zijn alle vertragers gegarandeerd 
12 maanden houdbaar.

Verpakking

Alle vertragers zijn verkrijgbaar 
in diverse verpakkingen. Onze 
medewerkers vertellen u hier 
graag meer over.

Productbeschrijving

Onze vertragers zijn oplosmid- 
delvrij en hebben een basis 
van hernieuwbare organische 
grondstoffen.

Vertrager pasta is een type dat 
alleen op de malzijde toegepast 
kan worden. Zeer geschikt als 
opruwing of voor uitgewassen 
zichtbeton, uitsluitend toepas-
baar in prefab-fabrieken. 
Verkrijgbaar in 2 gradaties.

Vertrager Gel is een type dat 
alleen op vers gestort beton 
kan worden toegepast en zeer 
geschikt is voor uitgewassen 
zicht-beton. Verkrijgbaar in 3 
gradaties.

Vertrager VLB licht-geel is een 
eenvoudig verspuitbare opper- 
vlakte vertrager, die alleen op 
vers gestort beton toegepast 
kan worden. Zeer geschikt voor 
bouwplaats en wegenbouw.

Vertrager Wax Bruin is 
speciaal ontwikkeld voor bui-
tengebruik, wordt toegepast 
op de malzijde en is zeer 
geschikt als opruwing voor 
later aan te storten beton.

Toepassingsgebied

Vertragers worden toegepast 
om een mooie grindstructuur 
zichtbaar te maken na het uit-
wassen. Deze grindstructuur 
is later geschikt als zichtbeton 
of opruwing van het beton-
oppervlak, dat later eventueel 
kan worden aangestort met 
vers beton.
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