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Het probleem

Veel bedrijven kampen met verzakte of geknikte vloeren 

waardoor deze niet optimaal gebruikt worden. Het omhoog 

brengen van de vloer door er een nieuwe betonlaag op te storten

is een dure oplossing en door de verzwaring wordt het probleem

juist verergerd.

Een totaal nieuwe vloer is een kapitale investering en niet zelden

wordt een bedrijf minstens 6 weken gedeeltelijk of geheel 

stilgelegd vanwege sloop- en bouwwerkzaamheden.

Boren

Injecteren

>Het s.g. van betonmortel is 2,5 en van grond 1,5.<

Celbeton heeft een drijvend vermogen. Ô

De economische oplossing...

Fagro heeft voor de problematiek van verzakte vloeren een 

bijzonder effectieve en beproefde oplossing:

Het omhoog brengen van de verzakte vloer(delen), 

door onder de vloer te injecteren met Celbeton.

Vederlichtgewicht....

Deze speciaal ontwikkelde schuimbetonsoort wordt al jaren met

groot succes breed toegepast. Dit materiaal heeft een draagkracht

van maar liefst 100 ton per m2. Indien wenselijk is het mogelijk een

soortelijk gewicht van slechts 0,5 (500 kg/m3) te verkrijgen.



...... en milieuvriendelijk!

Celbeton is milieuvriendelijk, 100% recyclebaar en staat een 

schone grondverklaring niet in de weg. Het liftproces versterkt de

ondergrond en dankzij gesloten celstructuur worden de 

bestaande scheuren van onderen gedicht.

Bedrijfsbezoek

Na het ontvangen van uw aanvraag zullen wij met laserapparatuur

de verzakking in kaart brengen en vrijblijvend een prijs aanbieden.

Het proces

Aan de hand van het bezoekrapport worden volgens een

uitgekiend patroon gaten van 5 cm geboord waarin gepatenteerde

afsluiters worden verankerd. Een speciale techniek zorgt dat eerst

de vloer totaal loskomt van de ondergrond. Hierna wordt de

Celbeton mondjesmaat onder de gehele vloer gedoseerd. 

Het proces wordt met laserapparatuur gestuurd en beheerst.

Toepassingen

Celbeton verbetert eveneens de afwatering van bestaande 

verhardingen, vult loze ruimten en repareert 

verzakte asfaltwegen tot en met fiets- en wandelpaden.

De grote voordelen

De grote voordelen ten opzichte van conventionele

herstelmethoden zijn:

• Geen sloop- en bouwwerkzaamheden

• Lage kosten

• Geen onnodige ontruiming

• Minimale bedrijfsstilstand

• Tijdwinst door snelle uitvoering

• Snel belastbare vloer

• Schoon: geen bouwafval en stofvrij

Richten

Mobiele Celbetonunit
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RENOVATIE  VAN  VOETPADEN  TOT  LANDINGSBANEN

Geen water en kou

onder de vloer 

met               Celbeton

in de kruipruimte

Een woning op slappe ondergrond staat stevig op

een funderingsplaat van                Celbeton

Fiets- en wandelpaden in 

veen- en moerasgebieden

hoeven niet tot op het zand 

te worden gefundeerd 

dankzij Celbeton

Meerdere toepassingen van Celbeton

• Werkvloeren

• Lichtgewicht isolatielaag voor daken en vloeren

• Vullen van rioolstrengen, leidingen en tanks

• Uitvullagen 

• Isolerende bodemafsluiters kruipruimte

• Woningfundering

• Fundering voor wegen, fiets- en wandelpaden

• Kademuren

• Alternatief voor vul- en stabilisatiezand

Produktieweg 52
2382 PD  Zoeterwoude
Tel.: 071 - 541 73 57
Fax: 071 - 541 96 76
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Voor het stabiliseren
van taluds en landhoofden

is                Celbeton ideaal

Wegen

zijn na het leggen

van een pijpleiding weer

snel berijdbaar en 

zakken niet na als de 

sleuf gedicht wordt met 

Celbeton.


