500 tot 2000 kg/m³
1 tot 90 N/mm²
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ARGEX Beton

1. ARGEX GEËXPANDEERDE
KLEIKORRELS
100% milieuvriendelijk
Argex is een lichte geëxpandeerde kleikorrel (minerale
oorsprong) die geproduceerd wordt in een roterende
oven op 1.100°C. Het is een kwaliteitsvol en duurzaam
lichtgewicht aggregaat dat al meer dan een halve
eeuw gebruikt wordt. De korrels bestaan uit een
bruine, microporeuze buitenkant en een zwarte kern
met celstructuur. Argex kenmerkt zich vooral door de
combinatie van een lage dichtheid en een hoge sterkte.
Bovendien heeft het aggregaat ook nog veel andere
kenmerken en kan het omschreven worden als een
‘compleet’ product, ideaal voor duurzame constructies.
Maat
(d/D - mm)

Losgestorte
volumieke massa
(kg/m³)
580
650

Korreldichtheid (ρrd)
(kg/m³)
1030
1050

700
430
500
380
340
500
600

1085
750
875
660
600
950
1050

700

1230

AM 0/8 - 750 Coating
750
AM 0/5 - 530
Chapemix
530
Andere types/korrelgroottes zijn beschikbaar op aanvraag.

1230

Types

AR 1/5 - 580
AR 0/4 - 650
Rond

Gebroken

Mix rond-gebroken

AR 0/4 - 700 Coating
AR 4/10 - 430
AR 3/8 - 500
AR 4/12-380
AR 8/16 - 340
AG 0/4 – 500 N
AM 0/4 - 600
AM 4/8 – 700
(Coating)

960

Argex levert een uitgebreid aanbod aan klei-aggregaten (zie tabel), gaande van de lichtste tot de
hoogste dichtheid. Technische specificaties per korrelgrootte zijn beschikbaar via www.argex.eu
(DoP1 & Technische fiche). De keuze van de correcte Argexkorrel hangt af van de eisen die u stelt
aan het gebruikte beton. Argex is conform EN 13055 «Lichte aggregaten».
0965-CPR-GT0525

ARGEX Beton
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2. ARGEX LICHT
Moderne bouwmaterialen moeten meer dan ooit voldoen aan strengere voorwaarden. Op vlak
van veiligheid en milieubescherming hebben brandveiligheid, thermische isolatie en duurzame
constructie aan terrein gewonnen, wat een bijzondere uitdaging vormt voor architecten, ontwerpers
en bouwkundig ingenieurs. Argex lichtgewicht beton biedt een oplossing die voldoet aan de
gestelde eisen en is bovendien ook nog eens makkelijk te verwerken, heeft een hoge mechanische
capaciteit en laat het toe creatief te gaan bouwen.

LAAG GEWICHT voor
manipulatie, leeg gewicht
van het gebouw, etc
TALLOZE COMBINATIES
van densiteit druksterkte

MAKKELIJK AAN TE
BRENGEN

VORST-DOOIWEERSTAND &
DUURZAAMHEID op
lange termijn
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Uitstekende BRANDWEERSTAND
& ONBRANDBAAR

ARGEX Beton

GEWICHT BETON

HOGE VERHOUDING druksterkte
vs. lage densiteit

Goede THERMISCHE ISOLATIE
(λ) & goede vermindering van
thermische brugbreuk (Ψ)

Goede GELUIDSISOLATIE
ondanks lage densiteit
& Hoge GELUIDSABSORPTIE
(met open structuur LAC)

RECYCLEERBAAR &
circular economy

VERPOMPBAAR

ARGEX Beton

Lage THERMISCHE
UITZETTING

4

Zelfs de oude Romeinen
gebruikten een lichtgewicht
beton (Pantheon).

Talloze densiteit-druksterkte combinaties:

5
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3. ARGEX OPEN STRUCTUUR BETON
(LAC)
Het eerste type Argex open structuur
beton (100% LAC open structuur) is een
mix van Argex aggregaten en cement
die de korrels omhult en ze aan elkaar
hecht op hun contactpunten. Het beton
heeft een heel open structuur: er is 35
tot 40 % holle ruimte tussen de korrels.

Lichtgewicht | Thermische isolatie
| Drainage (& buffercapaciteit) |
Draagvermogen van muren (twee
verdiepen) & druksterkte

Sommige eigenschappen van LAC
kunnen aanzienlijk verbeterd worden
door de open structuur te vullen met een
poreuze matrix (luchtige cementpasta)
en/of met een deel lichte Argex of
gewoon zand. Deze twee types LAC zijn
het tweede (poreuze matrix) en derde
(Semi LAC) type LAC.

De eigenschappen ervan zijn vastgelegd
in EN 1520. De droge densiteit van LAC
varieert tussen 400 ≥ ρd ≤ 2000 kg/m3.
EN 1520 omvat sterkteklassen LAC 2 tot
LAC 25 (zie onderstaande tabellen voor
sterkte- en densiteitsklassen).

Onderstaande afbeelding vergelijkt
twee verschillende types LAC met een
structureel LC. LAC wordt gekenmerkt
door holtes tussen de korrels die
achterblijven in de structuur na
verdichting. Deze holtes ontstaan door
de cementpasta te beperken tot de
hoeveelheid die nodig is om de aggregaten
te laten hechten op de contactpunten.
Er is geen genormaliseerde definitie
voor de minimum poriegrootte om een
beton als ‘poreus open’ te beschouwen.

LAC wordt gebruikt voor structurele
elementen
zoals
dragende
muren,
dakelementen, platen en balken, maar ook
voor niet-structurele componenten zoals
geluidsmuren.

ARGEX Beton

LC met een

LAC met een

LAC met een poreuze

dichte matrix

open porie

matrix die de open

structuur

structuur

porie structuur vult
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Densiteitsklasse

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Gemiddelde droge ≥ 400 > 500 > 600 > 700 > 800 > 900 > 1 000 > 1 200 > 1 400 > 1 600 > 1 800
densiteit (kg/m³)
≤ 500 ≤ 600 ≤ 700 ≤ 800 ≤ 900 ≤ 1 000 ≤ 1200 ≤ 1 400 ≤ 1 600 ≤ 1 800 ≤ 2 000
Sterkteklasse LAC 2 LAC 4 LAC 6 LAC 8 LAC 10 LAC 12 LAC 15 LAC 20 LAC 25
fck
2
4
6
8
10
12
15
20
25
a
≥4
≥7
≥9
≥ 11
≥ 13
≥ 15
≥ 18
≥ 24
≥ 29
fc,3
a

Nodige gemiddelde druksterkte voor elke proefopstelling van drie opeenvolgende
soorten. Sterkte in MPa.

Typische correlatie van drie verschillende types LAC: 100% open structuur LAC, LAC poreuze
matrix en Semi LAC (gedeeltelijk gevuld met licht of gewoon zand):
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Lichte aanvullingen met LAC voor voetpaden of wegen

Metselblokken (semi LAC)

Lintelen & prefab wanden (semi LAC)

ARGEX
Beton
7

ARGEX Concrete8

4. ARGEX LICHTBETON MET GESLOTEN
STRUCTUUR (LC)
Lichtgewicht | Hoge druksterkte vs. lage densiteit |
Structurele toepassingen (prefab, betoncentrale,...)
Structureel lichtbeton (LC) wordt
Minimale
Minimale
behandeld als materiaal in EN 206 en
karakteristieke
karakteristieke
Druksterktede toepassing ervan is vastgelegd in EN
cilindersterkte fck,cyl
kubussterkte
klasse
1992. Minimale sterkteklasse is LC8/9
fck,cube (N/mm²)
(N/mm²)
verwijzend naar een karakteristieke
LC 8/9
8
9
cilindersterkte van 8 MPa en een
LC 12/13
12
13
karakteristieke kubussterkte van 9
LC 16/18
16
18
MPa.
LC 20/22
20
22
De dimensionering vereist een minimale
LC 25/28
25
28
sterkteklasse van LC12/13. LC heeft
LC 30/33
30
33
een ovendroge densiteit van 800 ≥ ρd
LC 35/38
35
38
≤ 2000 kg/m3. Het densiteitsbereik is
LC 40/44
40
44
onderverdeeld in densiteitsklassen met
LC 45/50
45
50
een overspanning van 200 kg/m3.
LC 50/55
50
55
Voor
voorgespannen
prefab
LC 55/60
55
60
beton producten zou de minimale
LC 60/66
60
66
sterkteklasse van LC 16/18 moeten zijn,
LC 70/77
70
77
tenzij de fabrikant een technisch bewijs
LC 80/88
80
88
kan voorleggen waaruit blijkt dat de
sterkteklasse verlaagd kan worden.
Er is een vrije en onbeperkte combinatie aan sterkte- en densiteitsklassen mogelijk.
Onderstaande grafiek toont echter wel aan dat specifieke LC sterkteklassen een bepaalde
densiteitsklasse (D) vereisen om volledig aan de definitie te voldoen. In vergelijking met
andere types lichtbeton, heeft LC een dichte cementmatrix en het oppervlak ervan kan
moeilijk onderscheiden worden van normaal gewicht beton (NC).
Densiteitsklasse

D 1,0

D 1,2

D 1,4

D 1,6

D 1,8

D2

Ovendroge densiteit
(kg/m³)

≥ 800

> 1 000

> 1 200

> 1 400

> 1 600

> 1 800

≤ 1 000

≤ 1200

≤ 1 400

≤ 1 600

≤ 1 800

≤ 2 000

Extern oppervlak van
dichte LC en
voorbeeld van interne
matrix op basis van
lichtgewicht
aggregaten & zand:
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Combinaties van densiteit-druksterkteklassen:

Correlatie densiteit-druksterkte met hoge dichtheid Argex AM4/8-700:

ARGEX Beton
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LC heeft een ovendroge densiteit van 800 ≥ ρd ≤ 2000 kg/m3 zoals aangegeven in de EN 206
densiteitsklasse tabel. Dit betekent dat elk project met een vers of plastic densiteitsdoel rekening
moet houden met deze informatie enkel gebruikt als specificatie vs EN 206. Argex kan helpen om
een samenstelling te maken op basis van verse of plastic densiteit.
Correlatie densiteit-druksterkte Argex ZVB (met of zonder licht zand):

Typische correlatie ovendroge densiteit vs verse densiteit voor LC en LAC:
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Componenten, Samenstelling en Productie van lichtbeton
Normaal aggregaat
De meeste LC’s gebruiken een combinatie van lichtgewicht grof aggregaat en normaal gewicht
zand. De keuze hangt onder andere af van de nodige sterkte en densiteit, warmtegeleiding, etc. De
optimale verhouding van normaal gewicht aggregaat en LWA wordt verder ook bepaald door de
kwaliteit en beschikbaarheid van LWA gradaties.

Matrix met normale grove aggregaten & Argex licht zand, grof & Argex licht
zand en Argex grove aggregaten & gewoon zand

Bindmiddelen
LC kan gemaakt worden met elk beschikbaar
cement. Voor LC gemaakt met LWA is het
aangeraden om cement met een beperkte
specifieke warmteafgifte te gebruiken,
bijvoorbeeld hoogovencement of cement
in combinatie met vliegas, gecalcineerde
klei,
gegranuleerde hoogovenslak of
kalksteenmeel. Deze LC’s hebben een
lage warmtegeleiding wat kan leiden tot
hoge temperaturen in de kern van het
bouwelement bij het hydrateren.

Water
Elk type water dat gebruikt wordt bij de
productie van gewoon beton kan ook gebruikt
worden voor LC, zo ook gerecycleerd water.

ARGEX Beton
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Hulpstoffen
Elke hulpstof die gebruikt wordt bij de productie
van gewoon beton kan ook gebruikt worden voor
LC. Zoals bij normaal beton, moeten ook hier op
voorhand de compatibiliteit van het bindmiddel
en de LWA gecheckt worden. Dit geldt vooral
voor LWA, dat andere oppervlakteladingen kan
hebben in vergelijking met normaalgewicht
aggregaten. LWA die oorspronkelijk droog was
of die enkel nat gemaakt is op voorhand zal
delen van vloeibare hulpstoffen absorberen
als deze te vroeg aan de mengeling worden
toegevoegd. Soms (ZVB versie of Pomp
versie – zie Pompmix Brochure) raadt Argex
het gebruik aan van voorbevochtigde Argex
om te voorkomen dat de hulpstoffen in de
LWA worden geabsorbeerd. Het gebruik van
Stabilisator wordt sterk aangeraden voor S5
of ZVB flow. Om te kleverige LC te vermijden,
is de ideale dosering ongeveer 0.1% op cement
(vloeibare stabilisator) of 500 tot 1000 gr poeder
stabilisator.

ARGEX Concrete12

Voorbeelden van segregatie van verse beton (bleeding) en van harde beton.

Geen segregatie dankzij een goede samenstelling (betonkorrelverdeling, etc) en het gebruik van
stabilisator.

13
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Er is een relevante test voor segregatiecontrole in overeenstemming met EUROLIGHTCON BE963942/R21-June 2000. De basis van het testprincipe is het meten van het bovenste en het onderste
deel van een staal LCZVB. Een mogelijke segregatie van LWA zal dan leiden tot een lagere dichtheid
van de bovenste sectie van het staal, doordat het aggregaat de neiging heeft om te gaan zweven in
het vastere matrix materiaal. De “segregatie-index”, SI wordt gedefinieerd als de densiteit van het
beton van de bovenkant gedeeld door de densiteit van het beton van de onderste laag. Als er geen
segregatie heeft plaatsgevonden, is de index voor LC [1 ± 0.05].
LC Samenstelling

Het mix ontwerp voor LC verschilt
fundamenteel van dat van NC door de
grote impact van het gebruikte LWA. Bij het
proportioneren van LC moet er rekening
gehouden worden met de grensvoorwaarden
zoals sterkte, densiteit en duurzaamheid,
alsook de gietomstandigheden en het
materieel. Bij het ontwikkelen van een
bepaalde sterkte moet er een grof LWA
geselecteerd worden met voldoende
sterktecapaciteit. Argex Technical kan
ondersteuning bieden bij de mix ontwerpen
voor elk project.

ARGEX Beton
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De sterkte van het geselecteerde grof
LWA is bepalend voor de LC sterkte. De
bepalende grenswaarde voor de LWA en de
matrixsterkte zijn een bijkomende factor
voor de mogelijke LC sterkte. Dit heet de
sterktelimiet. Boven deze sterktelimiet
spelen bindmiddel en water/bindmiddel
verhouding een ondergeschikte rol in LC.
Deze bepalen echter wel de duurzaamheid
van de LC en moeten dus behoorlijk
gekozen worden. Het type zand heeft een
grote impact op de warmtegeleiding en de
ovendroge densiteit (bij 200 kg/m³ of meer
als het Argex lichtgewicht zand het gewone
zand volledig of gedeeltelijk vervangt – zie
typische correlatie hieronder); alsook op
het behouden van de druksterkte.

ARGEX Concrete14

De samenstelling van LC moet altijd het toegevoegde water vermelden om rekening te houden met
de waterabsorptie van het LWA. De waarde w1h geeft aan dat het water binnen 1 uur geabsorbeerd
werd door het grof LWA en is een veel voorkomende parameter in de praktijk. Deze experimentele
waarde respecteert echter niet het werkelijke vochtgehalte van het grof LWA dat op zijn beurt
invloed heeft op de eigenlijke waterabsorptie. Daarom kan Argex de waterabsorptie van grove
aggregaten voorzien in de gebruikte vochtstaat in plaats van in de ovendroge staat zoals gevraagd
in EN 1097-6 (zie hieronder). Het is zelfs nog belangrijker om rekening te houden met de hoge
waterabsorptie van LWA zand. Argex stelt dat je moet rekenen op 75% waterabsorptie (w1h) bij
grove aggregaten en 75% waterabsorptie (w5’) bij LWA zanden gemeten in overeenstemming met
EN 1097-6 (verlaagd % doordat puur water wordt vervangen door cementpasta).

Als er bijvoorbeeld na onderdompeling nog water aanwezig is, moet er rekening worden gehouden
met de hoeveelheid vrij water rond de aggregaten (tot 2-6% nat gewicht).
Elk samenstelling voor LC moet uitgedrukt worden in dm³/m³ afhankelijk van het volumetrisch
aandeel van de componenten. Het gewicht is een onnauwkeurige maatstaf voor LC. Toch zal
deze gewichtsinformatie meegegeven worden met de korreldichtheid die gebruikt werd in de
samenstelling. Hierbij moet ook de lucht opgegeven worden. Het meten van de lucht na ASTM C
173 moet altijd gedubbelcheckt worden rekening houdend met het rendement en de bereikte verse
densiteit.
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Mengen en leveren van LC
Waar mogelijk zou de dosering van het LWA
volumetrisch moeten zijn. Aangezien het in
de meeste betonfabrieken enkel mogelijk
is om gravimetrisch te wegen, moeten de
vochtigheidsgraad, absorptie van het LWA
en de losgestorte volumieke massa op
gepaste tijdstippen gecontroleerd worden
en moet er rekening worden gehouden met
wijzigingen om de dosering bij te sturen. Alle
andere componenten worden opgemeten
zoals gebruikelijk.
Tijdens het mengen wordt de LWA best eerst
opgevuld. Tot 2/3 van het nodige mengwater
en van het water om de absorptie te
compenseren wordt toegevoegd aan de
draaiende mixer en wordt mee gemengd
voor ongeveer 30 seconden. Dit is vooral
belangrijk als er Argex zand wordt gebruikt.
Vervolgens worden de poeders en het zand
toegevoegd aan de mixer, gevolgd door het
overige mengwater. Hulpstoffen zouden zo
laat mogelijk moeten worden toegevoegd
en in het beste geval met het overgebleven

Plaatsing en verwerking van LC
Voor
LC
zijn
niet
dezelfde
plaatsingstechnieken nodig als bij NC. Het
is gangbaar om LC te verpompen, dankzij
het gebruik van waterverzadigd LWA en
aangepaste
samenstellingen– zie
Argex Pompmix
brochure.
Het blijft hoofdzaak om
het homogene LC te
behouden door middel
van de correcte
samenstelling
(korrelverdeling, etc)
en al dan niet het
gebruik van Stabilisator hulpstof.
PROUD MEMBER OF THE H2O GROUP

Argex granules are lightweight aggregates made
from Boom clay. They have a high insulation
capacity and are non-combustible. Thanks to their
light weight, they are very easily processable.
Moreover, these sustainable granules are
environmentally friendly.

PUMPMIX

60 London Wall (UK)

PUMPABLE ARGEX CONCRETE

TYPES

M7 London Stratford (UK)

PUMPMIX L
“Light”

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

Hybride bridge SNCF Béthune
(FR)

PUMPMIX S
“Structural”

Martin’s Patershof Mechelen (BE)

D 1.8 - LC30/33 to
LC40/44
D 2.0 - LC35/38 to
LC45/50

Argex | Kruibeeksesteenweg 162, B-2070 Burcht | info@argex.be | +32 3 250 15 15 | BE 0461.525.208 | www.argex.eu
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mengwater om oncontroleerbare absorptie
door de LWA te voorkomen (voor ZVB of LC
met hoge vloeibaarheid, raden we aan om de
stabilisator bijvoorbeeld 0.1% te bevestigen
en dan de superplastificeerder vs de nodige
vloeibaarheid).
De minimale mengtijd van LC, na de
toevoeging van alle bestanddelen, zou
verlengd moeten worden van 30 tot 60
seconden, in vergelijking met NC.
Lichtgewicht structureel beton wordt bij
voorkeur gemaakt in een compulsory
menger. Indien mogelijk hebben de
mixerbladen een plastic om te vermijden
dat het LWA onnodig gebroken wordt,
vooral als er erg licht LWA gebruikt wordt.
Vloeibaarheid zal verminderen door de
hogere waterabsorptie van het gebroken
LWA.
De densiteit en het rendement van het
verse LC zou gecontroleerd moeten
worden. Hiervoor kan de verse densiteit
vergeleken worden met de densiteit van de
samenstelling.
Door de waterabsorptie van de lichtgewicht
aggregaten, hebben de duurtijd van
transport en plaatsing een grotere impact
op de vloeibaarheid van LC.
De lucht die in de poriën van de LWA zit
duwt het water opnieuw uit de LWA. Dit
leidt vaak tot segregatie-effecten van het
LC en kan aantonen dat er iets misloopt
bij het verpompen. Dit kan zelfs voorvallen
ondanks een eerdere langdurigere (bv.
24 u) wateropslag van het LWA. Dat kan
opgelost worden door speciaal aangepaste,
bijna zelfverdichtende LC samenstellingen.
Een geschiktheids- en pomptest worden
altijd aangeraden alvorens te pompen op
bouwwerven.

p. 1 / 12

ARGEX Concrete16

LC Toepassingen

Prefab wandpanelen (sandwichpanelen) met gewoon zichtbeton aan de buitenkant & LC aan de
binnenkant - zie voorbeeld van afwerking (polieren) hieronder

17
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Prefab wandpanelen voor huizen en volledig huis met LC daken, vloeren & muren

Prefab balkonnen

ARGEX Beton
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Prefab lintelen & trappen

Prefab deksels & sleuven

Prefab omheiningen & water tanks

19
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Bank Street London - Byrne - CEMEX - LC 30/33 D1,8 - stalen dek

Gecombineerde brug van staal en beton - FR/LUX - LC 35/38 - D1.8

ARGEX Beton
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M7 London - Stratford - Byrne - HANSON - LC 30/33 D1,8

NL - Sluis van Terneuzen - De Rycke Beton - BAM/DEME - LC 35/38 D2.0

21
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Royal Atlantis - The Palm - Dubai - LC 40/44 - D1.8

60 London Wall - City of London - Byrne - Tarmac

ARGEX Beton
23
25

ARGEX Concrete22

5. ANDERE EIGENSCHAPPEN
DUURZAAMHEID

EN

Thermische isolatie
De aanwezigheid van Argex in LAC/LC verlaagt het coëfficiënt van warmtegeleiding aanzienlijk:
dankzij de lucht die ingesloten zit in de celstructuur van de kleikorrel, is er aanzienlijk minder
warmteoverdracht in vergelijking met NC. Daarom wordt beton met lichte aggregaten ook
wereldwijd gebruikt om de warmteisolatie van gebouwen te verbeteren. Het coëfficiënt van
warmtegeleiding λ (W/mK) wordt doorgaans uitgedrukt ten opzichte van de ovendroge densiteit.
Hieronder de typische correlatie van λ10°C droge vs ovendroge densiteit op basis van waarden uit
tabellen (EN 1745) en waarden uit het labo (EN 12664 Hot guarded plate):

23
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Akoestisch comfort
Dankzij de microporeuze interne structuur van Argex aggregaten en door het LAC zelf (volgens de
100% LAC samenstelling die gebruik maakt van grove Argex aggregaten zoals 4/10 of 1/5 mm), is er
een aanzienlijke geluidsabsorptie. Die absorptie wordt uitgedrukt door middel van de Alpha Sabine
(αs) parameter vs frequentie en is gebaseerd op geluidsmetingen in het labo zoals weergegeven
op onderstaande grafiek voor een aantal Argex Climasono blokken met verschillende texturen
(korrelgrootte) en diktes. Een van de belangrijkste toepassingen zijn geluidsschermen zoals
weergegeven op de foto’s.

Geluidsschermen & metselwerkblokken

ARGEX Beton
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Het tweede voornaamste akoestische kenmerk is de isolatie tussen twee kamers. De geluidsisolatie
van een muur wordt gemeten met de geluidsverzwakkingsindex Rw: deze toont het verschil in
geluidsniveau aan tussen de kamer waar het geluid ontstaat en de plaats waar het ontvangen wordt.
Argex ClimaSono bouwblokken (of LAC/LC) isoleren geluid beter dan standaard betonblokken
bij eenzelfde gewicht/m² en dat ondanks de kleinere massa. ClimaSono blokken vormen een
uitzondering op de massawet, dankzij hun microporeuze celstructuur van Argex aggregaten.
Hieronder de typische correlatie van Rw index vs massa/m² (inclusief pleisterwerk) dat betere
resultaten toont dan NC voor hetzelfde gewicht/m² en een goede correlatie met de voorgestelde
massawet van LAC/LC in DIN 4109-32.

Brandweerstand
LAC & LC beton zijn beter bestand tegen vuur dan NC. Deze hogere waarden zijn te wijten aan hun lage
warmtegeleiding (lagere temperatuurstijging in het beton), laag thermisch uitzettingscoëfficiënt
rond 6 tot 9 x10-6 1/°C (minder spanningen in het beton en minder kans op scheuren), de A1 reactie
op de brandklasse (94/611/EC – onbrandbaar) en hun lichtheid. Het isolerende karakter van LAC/
LC beschermt de betonwapening beter dan NC, waardoor er kleinere betoneenheden gebruikt
kunnen worden (tussen 5 en 20% minder, afhankelijk van de nodige betondensiteit).
Richtlijnen voor hoge brandweerstand, vuurvaste LC of mortel zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Mechanische eigenschappen
De mechanische eigenschappen kunnen ofwel gemeten worden in het labo volgens
gestandaardiseerde methodes, ofwel berekend worden volgens Eurocode 2 EN 1992-1-1 voor LC of
EN 1520 voor LAC.
Zo kan de EN 1992-1-1 bijvoorbeeld gebruikt worden voor alle LC dimensioneringen/berekeningen,
alsook voor de berekening van eigenschappen zoals treksterkte, elasticiteitsmodulus, kruip &
krimp, de ultieme bindkracht, etc.
Sommige van die eigenschappen worden hieronder gegeven als indicatieve waarden voor Argex
LC’s. Doordat het bereik en de combinaties van ovendroge densiteit en druksterktes zo groot is, is
het nuttig om de gegevens of berekening per specifiek project op te vragen.
Elastische vervorming (elasticiteitsmodulus) – berekende waarden & gemeten waarden vs
ovendroge densiteit:

ARGEX Beton
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De correlatie lijkt duidelijk en de berekeningen liggen vrij dicht bij de gemeten waarden, zodoende
voldoende garantie op veiligheid te geven.
Elastische vervorming (elasticiteitsmodulus) – berekende waarden & gemeten waarden vs
druksterkte:

Elastische vervorming (elasticiteitsmodulus) – berekende waarden & gemeten waarden: berekende
waarde op basis van gemeten ovendroge densiteit van de stalen gebruikt voor de metingen.
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Treksterkte
De verhouding treksterkte/druksterkte voor een LC > 20 MPa druksterkte ligt tussen 5 en 10%. Dit
betekent dat de fctm tussen 1 en 5 MPa ligt.

Buigsterkte
De buigsterkte is 3 tot 6 keer kleiner dan
de druksterkte. Typische waarden liggen
tussen 3 en 10 MPa zonder vezels wat
zal leiden tot betere waarden. In LC is
het gebruik van vezels (staal of andere)
mogelijk.

Interessante correlatie die de kleine effecten aantoont van luchtbelvormer op de buigsterkte
(4x4x16 prisma) in vergelijking met de druksterkte:
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Krimp
Deze eigenschap kan berekend worden volgens de EN 1992-1-1 parameters voor fixatie zoals
relatieve vochtigheid, cementtype etc. De resultaten op basis van metingen kunnen erg variëren
door het effect van samenstelling, cementtype, totale hoeveelheid poeder, W/C, de korrelverdeling
van het beton, etc. Onderstaande grafiek toont typische variaties van verschillende LC’s.

Autogene krimp in Normaal Hogesterktebeton (met laag W/C)

ACI zegt dat “intern uitharden verwijst naar het proces waarbij hydratie van het cement gebeurt
dankzij de aanwezigheid van extra intern water los van het aanmaakwater.”
>> Daarom gebeurt interne uitharding van uithardend beton van binnen naar buiten.
>> Intern water wordt doorgaans voorzien via interne reservoirs zoals lichtgewicht aggregaten
die voorverzadigd zijn met water (LWA).
De voordelen zijn niet enkel het verminderen van de autogene krimp, maar ook
• Cement hydratatie verbeteren
• Belangrijk als er extra cementgebonden materialen (zoals silica fume, vliegas, metakaolin, …,
alsook de fijnen van de LWA) in de mengeling zitten
• Minder geconcentreerde spanning
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Duurzaamheid
De normen EN 206 en EN 1992-1-1 behandelen ook het LC.
Als het beton in overeenstemming is met de grenswaarde, wordt het beton in de structuur
geacht te voldoen aan de duurzaamheidseisen voor het beoogde gebruik in de specifieke
milieuomstandigheden, mits:
•

de juiste milieuklassen werden geselecteerd;

•

het beton heeft de minimale dekking voor de wapening in overeenstemming met de relevante
ontwerpnorm nodig voor de specifieke milieuomstandigheid, bv. EN 1992-1-1;

•

het beton wordt correct geplaatst, verdicht en nabehandeld, bv. volgens EN 13670 of andere
relevante normen;

•

gedurende de levensduur wordt het beton correct onderhouden.

Milieuomstandigheden
Voor LC kunnen dezelfde indicatieve milieuklassen gebruikt worden als voor NC.
Betondekking en betoneigenschappen
Voor LC worden de minimumwaarden voor betondekking zoals opgegeven in Eurocode 2
verhoogd met 5 mm.
Gegevens over vries-dooi, carbonatatie, chloride indringing etc zijn beschikbaar op aanvraag.
LC staat al vele decennia lang garant voor langetermijnervaringen, gaande van het Pantheon tot
offshore constructies in zee.
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6. NORMATIEVE REFERENTIES
•

EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

•

EN 1520: Prefab gewapende elementen van lichtgewicht aggregaten beton met open structuur

•

EN 1992-1-1: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene
regels en regels voor gebouwen

•

EN 13369: Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten. Deze norm is een
gemeenschappelijke referentie voor alle specifieke productnormen (prefab elementen zoals
trappen, wandelementen, etc die ook LC omvatten).

•

EN 13670: Uitvoering van betonconstructies

•

Testen op verse beton: EN 12350-1 tot -12

•

ASTM C 173 «Standaard testmethode om lucht in vers gemengde beton vast te stellen door
middel van de volumetrische methode»

•

Testen op verhard beton: EN 12390-1 tot -7

•

Test op segregatie “EUROLIGHTCON BE96-3942/R21, June 2000”

Verband tussen normen:

Nationale bouwwetgeving
en
Nationale bouwvoorschriften
(op de plaats van gebruik)

ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015

EN 13055
0965-CPR-GT0525

EN 1990 (Eurocode)
Grondslagen van de constructieve
dimensionering

EN 13670
Uitvoering

EN 1992 (Eurocode 2)
Dimensionering van betonconstructies

EN 13369
Prefab beton

EN 206

EN 197
Cement
EN 1008
Aanmaakwater
EN 12620
Aggregaten voor
beton
EN 450
Vliegas voor beton
EN 13263
Silica fume voor beton

EN 15167
Gemalen gegranuleerde hoogovenslag
voor beton
EN 13055
Lichtgewicht aggregaten
EN 934-1 en
EN 934-2
Hulpstoffen voor
beton
EN 14889
Vezels voor beton
EN 12878
Kleurstoffen
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EN 12350
Vers beton testen
EN 12390
Verhard beton testen

EN 13791
Beoordeling van betonsterkte in constructies
EN 12504
Beton in constructies
testen
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7. LINKS
•

Chapemix/Roofmix brochure

•

Pompmix brochure

•

Maxrete Premix Bags: www.maxrete.be
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Argex
Kruibeeksesteenweg 162
B-2070 Burcht
info@argex.be
+32 (0)3 250 15 15

500 tot 2000 kg/m³
1 tot 90 N/mm²
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