
PROUD MEMBER OF THE H2O GROUP

Argexkorrels zijn lichte granulaten gemaakt van 
Boomse klei. Ze hebben een hoog isolatievermo-
gen en zijn onbrandbaar. Door hun lichte gewicht 
zijn ze zeer gemakkelijk te verwerken. Deze 
duurzame korrels zijn bovendien milieuvriende-
lijk. 
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POMPMIX S
“Structureel”

D 1.8 - LC30/33 tot 
LC40/44

D 2.0 - LC35/38 tot 
LC45/50

POMPMIX L
“Light”

D 1.2 - 10 N/mm²
D 1.4 - LC12/13
D 1.6 - LC20/22

TYPES

POMPMIX
VERPOMPBARE ARGEX-BETON

Martin’s Patershof - 
Mechelen (BE)

60 London Wall (UK)

M7 London Stratford (UK)

Hybride brug SNCF Béthune 
(FR)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 
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SAMENSTELLINGEN & RICHTLIJNEN
1. Samenstellingen
     1.1. Pompmix L - D1.2-D1.4-D1.6

Pompmix L D1,2 
8 à 10 MPa - D 1.2 (+/- 1100)

Pompmix L D1,4 
LC 12/13 - D 1.4 (+/- 1320)

Pompmix L D1,6 
LC 20/22 - D 1.6 (+/- 1500)

Densiteit  
(kg/m³)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 
II...) 3100 350 113 350 113 400 129

Vliegas 2300 100
43

160
70

100
43of kalksteenmeel 2700 of 115 of 190 of 115

of slak (GGBS) 2920 of 125 of 205  (6) of 125  (6)

Argex AR 0/4-650 1050 920  (1) 1000 620 905  (1) 980 607 692  (1) 750 464

Zand 0/1 of 0/2 2650 - - 200 (2)
150

Zand 0/4 2650 - - 200 (2)

Totale hoev. Water 180 180 200 200 200 200

Superplastificeerder 0,20 à 0,80% (3) 2,8
0,50 à 1,50% 

(3) 2,8
0,50 à 1,50% 

(3) 3

Stabilisator (4) 0,10 à 0,15% (3) optie 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5

Luchtbelvormer (5) 0,10 à 0,30% (3) 0,7

Lucht 130-140 20 20

Totaal +/- 1400 1100 +/- 1620 1013 +/- 1780 1015

(1) In deze voorbeelden is het nat gewicht van de Argex berekend met een vochtigheidsgraad van 30 % & 710 kg/m³ lossegestorte droog VM (typische gem.)  / dosering in gewicht na 
controle van vocht en densiteit van de granulaten

(2) Indicatief - te bevestigen door een simulation van de beton granulometrie vs ideaal beton zeven --> info Argex Technical support

(3) % op CEM - Indicatief - te bevestigen door voorafgaande testen - min slumpflow 630-730 mm voor pompen  vs darmen lengte enz

(4) dosering op basis van vloeibare hulpstof - in geval van poeder (voor onderwaterbeton) 0,8 à 1 kg/m³

(5) gewoon luchbelvormer of schuimiddel - indicatief - te bevestigen door voorafgaande testen (min slumpflow 630-650 mm & +/- 140 L lucht/m³)

(6) met slak (GGBS) andere verhoudingen cement vs slak mogelijk zijn : bvb 300 CEM + 250 Slak voor D1,4  &  350 CEM + 170 Slak voor D1,6

Zonder alternatieve grondstoffen qua poeder (vliegas, kalksteenmeel enz), een optie met 100% cement mogelijk is --> info Argex Technical support

W/C efficient Max (enkel cement) 0,51 0,57 0,50

W/P efficient Max 0,40 0,39 0,40

Vocht van ARGEX (binnen granulaten) wordt niet meegerekend in de W/C factor als vrij water (zie EN 206) !  
Enkel met water aanwezigheid rond de korrels (na water sproeien - nog aanwezigheid water rond de korrels)  -->  vrij water = 15 L  voor D1.6  & 20 L voor D1.4  & D1.2 (± 2,5% van natte 
gewicht)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 
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     1.2. Pompmix S - Standaard D1.8 & D2.0

STANDAARD MIX

Pompmix D1,8 
LC 30/33 à LC 40/44 - D 1.8 (+/- 1760)  -  G/Z 1,24 (5)

Pompmix D2,0 
LC 30/33 à LC 45/50  - D 2,0 (+/- 1850) -  G/Z 0,83 (5)

Densiteit  
(kg/m³)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM II...) 3100 400 129 400 129 350 113 430 139 430 139 330 106

Vliegas 2300 92 40 80 35

of kalksteenmeel 2700 95 35 100 37

of slak (GGBS) 2920 145 50 200 69

Argex AM4/8-700 1230 623  (1) 620 353 623  (1) 620 353 623  (1) 620 353 492  (1) 490 279 492  (1) 490 279 492  (1) 490 279

Zand 0/1 of 0/2 2650 350 (2)
285

350 (2)
285

350 (2)
285

400 (2)
332

400 (2)
332

400 (2)
332

Zand 0/4 2650 400 (2) 400 (2) 400 (2) 480 (2) 480 (2) 480 (2)

Totale hoev. Water 180 180 180 180 180 180 195 195 195 195 195 195

Superplastificeerder 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisator (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5

Grind-kalksteen 2/8 - 4/16 2650

Lucht 20 20 20 20 20 20

Totaal 2020 1010 2030 1005 2030 1005 2070 1005 2080 1005 2080 1005

(1) In deze voorbeelden is het nat gewicht van de Argex berekend met een vochtigheidsgraad van 34 % & 750 kg/m³ lossegestorte droog VM (typische gem.)  / dosering in gewicht na controle van vocht en densiteit van de granulaten

(2) Indicatief - te bevestigen door een simulation van de beton granulometrie vs ideaal beton zeven --> info Argex Technical support

(3) % op CEM - Indicatief - te bevestigen door voorafgaande testen - min slumpflow 630-730 mm voor pompen  vs darmen lengte enz

(4) dosering op basis van vloeibare hulpstof - in geval van poeder (voor onderwaterbeton) 0,8 à 1 kg/m³

(5) op basis van absoluut volume

Zonder alternatieve grondstoffen qua poeder (vliegas, kalksteenmeel enz), een optie met 100% cement mogelijk is --> info Argex Technical support

W/C Maximum (enkel cement) 0,45 0,45 0,51 0,45 0,45 0,59

W/P max 0,36 0,36 0,36 0,38 0,37 0,37

Vocht van ARGEX (binnen granulaten) wordt niet meegerekend in de W/C factor als vrij water (zie EN 206) !  
Enkel met water aanwezigheid rond de korrels (na water sproeien - nog aanwezigheid water rond de korrels) -->  vrij water = 11 L  voor D1,8  & 9 L voor D2,0  (± 2% van natte gewicht)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 
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     1.3. Pompmix S - D2.0 Hoge sterkte

MIX D2.0 HOGE STERKTE

Pompmix D2,0 
LC 40/44 à LC 50/55 - D 2,0 (+/- 1890) -  G/Z 0,64 (5)

Pompmix D2,0 
LC 40/44 à LC 50/55  - D 2,0 

(+/- 1930) -  G/Z 0,82 (5)

Densiteit  
(kg/m³)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 
II...) 3100 400 129 430 139 350 113 400 129

Vliegas 2300 150 65 130 57

of kalksteenmeel 2700 145 54

of slak (GGBS) 2920 220 76

Argex AM4/8-700 1230 402  (1) 400 228 402  (1) 400 228 402  (1) 400 228 352  (1) 350 199

Zand 0/1 of 0/2 2650 400 (2)
355

400 (2)
355

400 (2)
355

400 (2)
332

Zand 0/4 2650 540 (2) 540 (2) 540 (2) 480 (2)

Totale hoev. Water 200 200 200 200 205 205 190 190

Superplastificeerder 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisator (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5

Grind-kalksteen 4/8 - 4/16 2650 190 72

Lucht 20 20 20 20

Totaal 2095 1000 2120 1000 2120 1000 2150 1000

(1) In deze voorbeelden is het nat gewicht van de Argex berekend met een vochtigheidsgraad van 34 % & 750 kg/m³ lossegestorte droog VM (typische gem.)  / dosering in gewicht na controle van vocht en densiteit van de 
granulaten

(2) Indicatief - te bevestigen door een simulation van de beton granulometrie vs ideaal beton zeven --> info Argex Technical support

(3) % op CEM - Indicatief - te bevestigen door voorafgaande testen - min slumpflow 630-730 mm voor pompen  vs darmen lengte enz

(4) dosering op basis van vloeibare hulpstof - in geval van poeder (voor onderwaterbeton) 0,8 à 1 kg/m³

(5) op basis van absoluut volume

Zonder alternatieve grondstoffen qua poeder (vliegas, kalksteenmeel enz), een optie met 100% cement mogelijk is --> info Argex Technical support

W/C Maximum (enkel cement) 0,50 0,47 0,59 0,48

W/P max 0,36 0,35 0,36 0,36

Vocht van ARGEX (binnen granulaten) wordt niet meegerekend in de W/C factor als vrij water (zie EN 206) ! 
Enkel met water aanwezigheid rond de korrels (na water sproeien - nog aanwezigheid water rond de korrels) -->  vrij water = 7 à 8 L  voor D2,0  (± 2% van natte gewicht)



Les grains d’Argex sont des granulats légers 
fabriqués à partir d’argile de Boom. Ils ont un 
pouvoir isolant élevé et sont ininflammables. En 
raison de leur faible poids, ils sont très faciles à 
traiter. Ces grains durables sont également res-
pectueux de l’environnement. 

Argex | Kruibeeksesteenweg 162, B-2070 Burcht  | info@argex.be | +32 3 250 15 15 | BE 0461.525.208 | www.argex.eu                                                        p. 5 / 12

     1.4. Pompmix S - D1.6 & D1.8 met Argex-zand

MIX MET ARGEX ZAND

Pompmix D1,8 
LC 30/33 à LC 35/38 - D 1,8 (+/- 1700)  

-  G/S 0,82 (5)

Pompmix D1.6 
LC 30/33 à LC 35/38 - D 1,6 (+/- 

1560)  -  G/S 0,49 (5)

Pompmix D1.6 
LC 25/28 à LC30/33 -  D 1,6  (+/- 

1460)  -  G/S 0,44 (5)

Densité  
(kg/m³)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

gewicht 
(kg)

losgestort  
(L)

absoluut  
(L)

CEM III/A 42.5 N LA (of CEM I 52,5 N, CEM 
II...) 3100 430 139 350 113 430 139

Vliegas 2300 85
37

155
67

95
41of kalksteenmeel 2700 of 100 of 181 of 110

of slak (GGBS) 2920 of 108 of 195 of 120
Argex AM4/8-700 1230 492  (1) 490 279 351  (1) 350 199 322  (1) 320 182

Argex AR 0/4-650 1050 194  (1) 210 130 526  (1) 570 353 618  (1) 670 415

Zand 0/1 of 0/2 2650 160 (2)
211

135 51

Zand 0/4 2650 400 (2)

Totale hoev. Water 190 190 195 195 200 200

Superplastificeerder 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3 0,40 à 1,50% (3) 3

Stabilisator (4) 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5 0,10 à 0,15% (3) 0,5

Lucht 20 20 20

Totaal 1930 1010 1760 1000 1690 1000

(1) In deze voorbeelden is het nat gewicht van de Argex berekend met een vochtigheidsgraad van 34 % & 750 kg/m³ lossegestorte droog VM (typische gem.)  / dosering in gewicht na controle van vocht en densiteit 
van de granulaten  -  voor AR0/4-650 met 30 % & 710 kg/m³ lossegestorte droog VM (typische gem.)

(2) Indicatief - te bevestigen door een simulation van de beton granulometrie vs ideaal beton zeven --> info Argex Technical support

(3) % op CEM - Indicatief - te bevestigen door voorafgaande testen - min slumpflow 630-730 mm voor pompen  vs darmen lengte enz

(4) dosering op basis van vloeibare hulpstof - in geval van poeder (voor onderwaterbeton) 0,8 à 1 kg/m³ 
(5) op basis van absoluut volume

Zonder alternatieve grondstoffen qua poeder (vliegas, kalksteenmeel enz), een optie met 100% cement mogelijk is --> info Argex Technical support

E/C efficace Max (sur ciment uniquement) 0,44 0,55 0,47

E/P efficace Max 0,37 - 0,35 0,39 - 0,36 0,38 - 0,36

Vocht van ARGEX (binnen granulaten) wordt niet meegerekend in de W/C factor als vrij water!  
Enkel met water aanwezigheid rond de korrels (na water sproeien - nog aanwezigheid water rond de korrels) -->  vrij water = 13 L voor D1,8 & 18 L voor D1,6  (± 2% van natte gewicht)
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2. Korrelverdeling

De korrelverdeling van de granulaten en van het beton is geoptimaliseerd voor het verpompen van elke Pompmix 
en past binnen een vaste bandbreedte. Hiervoor is het nodig de Pompmix samenstellingen te volgen en het % 
fijn en grof zand aan te passen - op basis van hun eigen korrelgrootte. 
Het is aangeraden om de gegevens van het beschikbare zand over te maken om een optimale verhouding van 
elk type zand te bepalen - dienst Argex Technical support. 
Twee essentiële regels zijn van toepassing:
Pompmix L:
Argex Korrelverdeling + zand (D1.6) of enkel Argex 
(D1.2-D1.4) - zie hieronder voor ideale bandbreedte van 
korrelverdeling en voorbeelden (de keuze van het zand 
is relevant voor de D1.6).

Pompmix S: standaard mix & hoge sterkte
Argex korrelverdeling + hetzelfde zand voor D1.8 & 
D2.0 - zie hieronder voor ideale bandbreedte van 
korrelverdeling en voorbeelden. Gezien de hoge 
dosering, zal de keuze van het zand (of combinatie 
van beschikbare types zand) belangrijk zijn voor de 
Pompmix S. 

Korrelverdeling beton: alle bestanddelen gemengd 
(cement, filler, zand, Argex) - minimum 575 kg/m³ 
< 0,250 mm.
Als de hoeveelheid poeder vastgelegd is, zal de keuze 
van het zand (D1.6) ook cruciaal zijn.

Korrelverdeling beton: alle bestanddelen gemengd 
(cement, filler, zand, Argex) - minimum 600 kg/m³ 
< 0,250 mm.
Als de hoeveelheid poeder vastgelegd is, zal de keuze 
van het zand ook cruciaal zijn. Zie ideale bandbreedte 
voor korrelverdeling van het zand.
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Ideale bandbreedte voor korrelverdeling van het zand (normaal) voor Pompmix S of resultaat van combinatie van 2-3 types zand:

Zeven (mm) vs Doorval (%)

63 125 250 500 1000 2000 2500 3150 4000 5000 6300

MAX 4 26 44 78 89 93 94 96 99 100 100

min 0,3 1,5 15 49 66 80 84 90 93 96 100

min – “ideaal” 1 7 19 55 71

Pompmix S: mix met licht Argex-zand
Korrelverdeling Argex + zand - zie hieronder voor ideale bandbreedte van korrelverdeling en voorbeelden. Voor 
de Pompmix S, zal de keuze van het zand (of combinatie van beschikbare types zand) belangrijk zijn voor de 
D1.8 & D1.6 (1560). We stellen een verschil vast voor de D1.6 (1460) met 100% ARGEX (granulaat & zand). Daarbij 
wordt er meer gefocust op de betonwelvingen. 

D1.8:                 D1.6:                                                                                            

Korrelverdeling beton: alle bestanddelen gemengd (cement, filler, zand, Argex) - minimum 600 kg/m³ < 0,250 
mm.
Als de hoeveelheid poeder vastgelegd is, zal de keuze van het zand ook cruciaal zijn. Zie ideale bandbreedte 
voor korrelverdeling van het zand of resultaat van de combinatie van 2 types zand. De D1.6 (1460) is 100% Argex 
(granulaat & zand).
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Sluis Terneuzen (NL)

Dubai Royal Atlantis

Colmore Row Birmingham (UK) 
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3. Vochtigheid en dosering van Argex-granulaten
     3.1. Vochtigheid

Voor het pompen is een vochtigheidsgraad van minimaal 30% vereist! We bevelen daarom onderstaande aan:
 » Bestel de Argex minstens 2 weken voor het pompen.
 » Besproei de Argex-stock intensief en constant gedurende minstens 1 week à 1,5 weken (door regelmatig 

te mengen met de bulldozer) of dompel de granulaten onder (min. 1 week) - zie grafiek. Zet de besproeiing 
of het onderdompelen stop 24u voor het pompen om de hoeveelheid rond het granulaat te verminderen 
(vrij water !).

  Het onderdompelen is niet geschikt voor de AR0/4-650 voor de Pompmix L !
  Voor bepaalde projecten is een stock voorbevochtigde AM4/8-700 met een vochtigheidsgraad van 30 -
  33% beschikbaar op aanvraag - te bekijken met de dienst verkoop van Argex. 

 » Controler regelmatig de Argex vochtigheid (representatief staal van de stock - EN 932-1/-2 - bv. minimaal 
3 verschillende locaties en minimaal 40 cm diepte) in de droogoven van 105°C (EN 1097-5).
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     3.2. Dosering

Aangezien de meerderheid van de centrales doseren volgens 
gewicht van de granulaten, is het aangewezen om de droge 
dichtheidswaarde en de vochtigheid van de Argex te controleren 
om het losse volume van de samenstelling om te zetten in te 
doseren nat gewicht.

Deze methode is van toepassing voor de AR0/4-650 (Pompmix 
L) !
Een tweede alternatief is mogelijk voor de AM4/8-700 (Pompmix 
S) - tijdbesparend:
Meet de schijnbaar natte dichtheidswaarde met een gekend volume 
(density pot - EN 1097-3) en zet het losse volume onmiddellijk om 
in te doseren nat gewicht! 

Richtlijn voor density pot: 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ5iFOSq_V0

     3.3. Mengen van beton

 » Doseer de Argex (natgewicht) en doe samen met de andere bestanddelen in de menger en laad de vracht 
betonmixer (klassiek proces).

 » Volgens een andere methode laad je de Argex apart (volgens volumetrische dosering) onmiddellijk in de 
vracht betonmixer via een transportband of een trechter en vervolgens voeg je het mengsel toe (zand, 
cement, vliegas, etc.) via de menger.

  Dit moet minimaal 1/2 uur gemixt worden!

     
4. Consistentie verse beton

De doseringen van hulpstoffen en water (W/C Max.) worden voorgesteld voor een hoge vloeibaarheid om zo het 
pompen te vergemakkelijken. Dat hangt vooral af van de lengte van de darmen (& diam) en van het type pomp 
(piston vs rotor).
Voor het pompen meten we vooral de Slumpflow die tussen de 630 à 730 mm zal zijn. Het verlies van vloeibaarheid 
voor en na het pompen kan variëren tussen 20 en 80 mm. 

De dosering van alle bestanddelen ligt vast, 
enkel de superplastificeerder zal aangepast 
worden om de aanbevolen slumpflow te beogen 
(geen toevoeging van water!).
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5. Diversen

 » De druksterkteklasse en de consistentieklasse zijn vastgelegd op basis van de aangeduide W/C ratios 
en de Slumpflow van minimaal 630 mm.

 » Zowel rotor- als pistonpompen kunnen worden gebruikt (volgens verpompafstand, enz.).
 » Vermijd wachttijden met beton in de bak van de pomp. Oplossing om te vermijden dat je op de werf nog 

water of verdunner moet toevoegen: voeg 0.1% vertrager/m³ (te bevestigen door de leverancier).
 » Vermijd zoveel mogelijk verkleiningen van de diameter tussen de darmen of verbindingen (hoe groter, 

hoe vlotter het verpompen).

 » Oppervlakteafwerkingen voor het pompen van vloeren etc.: houd de buis waar het beton uitkomt niet te 
hoog, tril indien nodig (aangepaste trilling bv. lage frequentie om segregatie te voorkomen), het beton 
op peil brengen, afwerking met trilplaat, optioneel bijkomend manueel gladmaken of polieren na verloop 
van x tijd. 

 » Mogelijkheid tot gebruik van metaalvezels en andere types (zie foto).
 » Diverse uitvoeringsvideo’s en referenties zijn beschikbaar op aanvraag.
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BESTEK

1. Algemene specificaties en eisen

De bereiding, de specificatie en de kenmerken van het 
beton alsook de productiecontrole moeten voldoen aan 
de eisen en de richtlijnen van de norm EN 206 en aan de 
Nationale Bijlagen  (NBN B 15-001,... ).

2. Bijzondere specificaties

A: druksterkteklasse (volgens EN 206)
B : duurzaamheidseisen met B1 (toepassingsgebied) 
en B2 (omgevingsklasse):
B1: toepassingsgebied: OB = ongewapend beton 
(chloriden ≤1,0%), GB = gewapend beton (chloriden ≤0,4%)
B2: omgevingsklasse: de omgevingsklassen van de 
norm EN 206 en de Nationale Bijlagen. Deze toepassing 
op licht beton is echter niet beperkt tot de volgende 
parameters: dosering van minimale hoeveelheid cement, 
de maximale W/C verhouding en de samenstelling.  Er 
is geen minimale druksterkteklasse van toepassing voor 
lichte beton.

Duurzaamheid: conform EN 1992-1-1, de omgevingsklassen 
zijn van toepassing (zie B2) en het coaten van de 
wapening zal verhoogd worden met 5 mm.  De bijkomende 
mechanische kenmerken (elasticiteitsmodulus, krimp, 
kruip, enz.) zullen ofwel berekend worden volgens EN 
1991-1-1, of gemeten worden in het labo of aangeleverd 
worden door Argex.

C: consistentieklasse: voor de Argex Pompmix, wordt 
er enkel verwezen naar de meting van de Slumpflow (EN 
12350-8) of Flow (EN 12350-5) - zie E1

D: nominale maximale omvang van de granulaten (D 
max)

E1: Slumpflow: de Slump-flow voor het verpompen op 
de werf zal variëren tussen 630 en 730 mm afhankelijk 
van de lengte van de buizen etc. Klassen SF1 & SF2. 
Indien nodig, kan er een bijstelling tussen voor en na 
verpompen opgemaakt worden. 

E2: samenstelling:  zie tabel Samenstellingen.

E3: efficiënte W/C verhouding:  er wordt geen 
rekening gehouden met het water geabsorbeerd door 
de Argex; er zal rekening gehouden worden met elke 
toevoeging van het type vliegas (zie E2) in de efficiënte 
W/C verhouding conform bovengenoemde normen. Zie 
tabel samenstellingen. W/P (poeder) als optie.

REFERENCES NORMATIVES
ARGEX granulaten conform EN 13055: AR0/4–650 & 
AM4/8-700 : DoP1 & technische fiche CE – beschikbaar 
via www.argex.eu 
ARGEX beton:
- EN 206: Beton - Specificatie, uitvoeringen, productie en 
conformiteit
- NBN B 15-001: Beton - Specificatie, eigenschappen, 
vervaardiging en conformiteit of andere Nationale Bijlage
- EN 1992-1-1: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels 
voor gebouwen
- EN 13670: Uitvoering van betonconstructies 

Testen op verse beton: EN 12350-1 tot -12 & ASTM C 173 
«Testmethode voor het bepalen van de meegevoerde 
lucht van verse beton volgens volumetrische methode»
Testen op verhard beton: EN 12390-1 à -7 & Sterktetests 
op segregatie “EUROLIGHTCON BE96-3942/R21, juni 2000”

       EN 13055                          ISO 9001: 2015 &
       0965-CPR-GT0525           ISO 14001: 2015

De technische informatie in deze fiche is louter indicatief en kan niet als contractueel beschouwd worden. Versie van 25/01/2021.

Eisen

Voorbeeld Verwijzen naar 
combinaties van sterkte- en 
densiteit in 1.

A

B

C D E1 E2 E3

B1 B2

Argex Pompmix S D 1.8 LC 30/33 8

Argex Pompmix L D 1.6 LC 20/22 4


