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Uitnodiging: Seminarie met demonstraties “Bescherming van 
betonconstructies” – dinsdag 30 november – Brabanthal te Leuven 

Beton is een sterk en duurzaam bouwmateriaal dat veelvuldige toepassingen kent. Ondanks 
de goede eigenschappen kan er schade optreden. Om betonschade te voorkomen en 
hersteld beton extra te beschermen, worden diverse producten en technieken toegepast. 

Tijdens het seminarie, georganiseerd door FEREB en WTCB, laten wij u aan de hand van 
presentaties en praktische demonstraties kennismaken met methodes voor bescherming 
van betonconstructies. Dit seminarie gaat door op dinsdag 30 november van 13.00 uur tot 
18.00 uur in de Brabanthal in Leuven (Brabantlaan 1 – 3001 Leuven) 

 

 

 

 

 

 

Deelnameprijs: 45 € + BTW voor leden (WTCB/FEREB/Confederatie Bouw Brussel/Vlaamse 
Confederatie Bouw) en 65 € + BTW voor niet-leden.  U kan hier inschrijven (hier klikken)  
13.00 uur: Onthaal 
13.30 uur: Presentaties 

• Introductie: Bram Dooms ir. - Adjunct Hoofd Labo Betontechnologie WTCB 
• Transparent treatments for protection of concrete: Emmanuel Cailleux - Adjunct Hoofd Labo 

WTCB 
• Zelfhelende afdichting van scheuren in bestaande en nieuwe betonstructuren: Marc Brants – 

Accountmanager Basilisk  
• Waterdichting met vloeibaar kunsthars op betonnen constructies: Yves Henderick ir. - 

Willemen Infra 
• Passieve brandwerende bescherming van betonnen draagconstructies: Eddy Mackelbergh – 

Voorzitter WG structuurbescherming – Passive Fire Protection Association 
 

15.00 uur: Pauze (koffie en frisdranken) 

 

https://www.wtcb.be/agenda/evenementen-en-opleidingen/seminarie-met-demonstraties-betonbescherming-leuven_f695b938-b72f-4b96-ab3f-3661072493f4/
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15.30 uur: Demonstraties 

• MasterSeal 7000 CR is een systeem op basis van innovatieve Xolutec™ technology voor 
duurzame bescherming tegen agressieve omgeving.  De hoge weerstand tegen erosie en 
chemicaliën, in combinatie met de scheuroverbruggende eigenschappen, biedt de ideale 
oplossing voor de waterdichting van installaties voor behandeling van huishoudelijk en 
industrieel afvalwater, biogasinstallaties, opvangbekkens in de industrie en rioolleidingen. – 
Master Builders Solutions 

• PMMA POLYAC BDM vloeibaar aangebrachte elastomere membranen worden gebruikt om 
oppervlakken te beschermen tegen chemische invloeden en tegen waterinfiltratie. Zij 
kunnen indien nodig gecombineerd worden met een perforatiebestendige of een berijdbare 
slijtlaag om het waterdichtingsmembraan te beschermen. POLYAC® BDM is - op basis van 
methylmethacrylaat (MMA) - een hoog reactief vloeibaar en eenvoudig aan te brengen 
waterdicht systeem. Na uitharding vormt het een elastisch membraan met zeer hoge 
duurzaamheid. Ook bij lage temperaturen. -  Resiplast 

• Triflex SmartTec is een systeem voor de duurzame afdichting en bescherming van betonnen 
structuren.Dit kan zowel gespoten als gerold worden aangebracht en kan zelfs op vochtigere 
ondergronden geplaatst te worden. SmartTec kan gewapend of ongewapend zijn, afhankelijk 
van het type toepassing en de ondergrond waarop het wordt geplaatst - Triflex 

• Betonconstructies kunnen we beschermen met spuitmortels of spuitpleisters om de 
brandweerstand van de constructie te verhogen.  Tijdens deze demonstratie kijken we naar 
de praktische zaken over het gebruik van deze producten.  We gaan dieper in op de 
ondergrond, de manier van aanbrengen en het controleren van het eindresultaat. – Etex 
Building Performance/Promat 

 
17.00 uur: netwerking (cocktail) 


