
 

 

 

Instructies voor het storten van Betonmortel met 

Betonpomp. 
 

 

Wij van Faber introduceren een nieuw concept: “Faber Combi Beton”.                                  

Dit concept houdt in :  

- Betonmortel op zijn plek 

- Geen Kruiwagens 

- één vaste ‘all-in’ prijs 

- Simpel storten vanuit de pomp 

- Geen extra mensen 

 

 

 

 

 In dit instructieblad nemen wij enkele punten door die betrekking hebben op 

het bestellen van het juiste mengsel van de betonmortel en het zorgen van 

een goede plek voor onze mixerpomp tot aan de voorbereidingen, de stort 

zelf en de nabehandeling van de betonmortel. Hiermee proberen wij voor 

onszelf, en voor u de nodige verrassingen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instructies voor het storten van Betonmortel met 

Betonpomp. 
 

 

 

De Mortel. 

Bij Faber Combibeton hebben wij gekozen voor een goed te verpompen en makkelijk 

te verwerken samenstelling van de betonmortel. Het betreft een mengsel van fijn 

grind (4/16, spramex) met een hoge vloeibaarheid (F4). Wij gebruiken standaard een 

sterkteklasse van C20/25 met milieuklasse XC3, hierdoor is de beton geschikt voor 

funderingen en vloeren voor een aanbouw.  

 

Wanneer er andere eisen aan de betonmortel gesteld moeten worden (dit kan 

betrekking hebben op de sterkte, de droogtijd, de afwerking e.d.) dan kunt u contact 

opnemen met onze specialisten. 



 

 

 

 

Instructies voor het storten van Betonmortel met 

Betonpomp. 

 

 

Het Bestellen. 
 

Voordat u via onze website gaat bestellen heeft u voor een goed verloop op de 

stortdatum zelf rekening te houden met enkele belangrijke punten. 

 Zorg voor een goede berekening van het aantal m3 voor het te storten 

onderdeel. Voor inklinking in de betonmortel is het raadzaam 10% extra te 

bestellen. ( hiermee voorkomt u hoge kosten op een extra vracht). 

 Zorg voor het goed doorgeven van het aantal meter wat gehaald moet 

worden om bij het uiterste punt van het te storten onderdeel te komen. 

 Bestel de pomp op een van onze tijden 1 (7:00, 11:00 of 14:00).                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 de 11:00 en 14:00 zijn richttijden, deze tijden zijn afhankelijk van verloop van eerder uitgevoerde opdrachten. 



 

 

 

Instructies voor het storten van Betonmortel met 

Betonpomp. 

 

 

Voorbereiding. 
 

Voor aanvang van uw geplande stort, dient u rekening te houden met het 

volgende: 

 Een goed bereikbare ruimte van 4 bij 10 meter voor de pompmixer. Indien 

storten groter zijn dan  6m3 dient u rekening te houden met nogmaals 10 

meter. 

 Het te storten dient klaar te zijn voor aanvang stort. 

 Voldoende arbeidskrachten voor de stort om het soepel en snel te laten 

verlopen.  

 2 arbeidskrachten voor een fundering 

 3 arbeidskrachten voor een vloer uit de giek 

 4 arbeidskrachten voor een binnen vloer 

 Zorg voor de aanwezigheid van goede stort gereedschappen zoals: 

trilnaalden, afwerkspanen, afwerkreien, betonharken en eventueel een 

hoogtelaser. 

 Denk aan uw veiligheid. Draag een beschermende kleding, handschoenen, 

veilig schoeisel, en in verband met spetteren van beton een veiligheidsbril. 

 Voor aanvullend stortadvies kunt u terecht bij onze medewerkers. Wij 

staan u graag te woord. 

 



 

 

 

Instructies voor het storten van Betonmortel met 

Betonpomp. 

 

De stort en de nabehandeling. 
 

Voor een goed resultaat dient u rekening te houden met de volgende 

aandachtspunten. 

- De betonmortel dient goed verdicht te worden door gebruik te maken van 

een trilnaald. Deze haalt de overtollige luchtbellen uit de betonmortel. 

- De dekking van de betonmortel op ijzeren bewapening dient minimaal          

2 cm te zijn. 

- De betonmortel dient een goede nabehandeling te krijgen waar deze alle 

vocht nodig heeft om uit te harden. Hiervoor kunt u kiezen uit: 

 Het oppervlak afdekken met plastic folie. 

 Curing Compound (dampdichte vloeistof) aanbrengen op het 

oppervlak. 

 Enkele dagen het betonoppervlak continu nat houden met water 

(niet met vorst). 

 

 

 

Tot slot. 
 

Samen met u hopen wij met een goede communicatie en sterk teamwerk uw 

betonstort tot een goed einde te brengen. Wanneer er nog onduidelijkheden 

kunt u kijken op:  

   www.faberbetonpompen.nl  

 of stuurt u een mail naar  

   info@faberbetonpompen.nl  

 of belt u ons op: 

   088-555 4444. 


