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Product
Simson Hoveniers Turbo Beton is een voorgemengde droge montagemortel. Mengen vooraf is niet
nodig, het product verhardt door bevochtiging met water.

Toepassingen
Simson Hoveniers Turbo Beton is voornamelijk voor de snelle bevestiging en verankering van palen,
schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola’s, tuinbanken, vlaggenmasten etc.. Door de snelle
binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht
ondersteund te worden. Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water
toevoegen. Tevens geschikt voor de vervaardiging van kleine funderingen van bijvoorbeeld een
tuinhuisje of een serre.

Eigenschappen
• 1-component
• Voorgemengd
• Slechts water toevoegen
• Sterk
• Snelle binding en uitharding
• Hydraulisch afbindend
• Weer- en vorstbestendig
• Voor buiten en binnen

Verwerking
Ondergrond:Graaf in een stabiele bodem een gat of greppel met de gepaste afmetingen naar de 
functie van het te bevestigen element of te vervaardigen fundament. Funderingen vorstvrij aanleg-
gen. Zijvlakken en bodem van het gat of de greppel met water bevochtigen. Verwerking:Plaats het te 
bevestigen element in het midden en loodrecht in het gat. Giet Simson Hoveniers Turbo Beton direct uit 
de verpakking droog en gelijkmatig uit rond het te bevestigen element. Tot een maximale hoogte van 
20 cm ingieten. Giet met een gieter de benodigde hoeveelheid water op het droge oppervlak. Hoe-
veelheid te gebruiken water: ca. 3,5 liter per zak van 25 kg Simson Hoveniers Turbo Beton. Bij diepere 
gaten meerdere lagen van elk 20 cm aanbrengen en – zoals hierboven beschreven – met water be-
vochtigen. Oppervlak na het wegzinken van het water door aankloppen verdichten en glad afstrijken.  
Het materiaal begint zich reeds na ca. 15 minuten te verharden. Daarna is een positieverandering niet
meer mogelijk en kunnen hulpconstructies voor het fixeren van de in te bouwen onderdelen worden
verwijderd. Vers verwerkt beton beschermen tegen vorst. Reiniging: Gereedschap na gebruik onmid-
dellijk water reinigen.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. 
Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.  
Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de  
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.  
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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Technische kenmerken
Mengverhouding: ca. 3,5 liter water / zak 25 kg
Opbrengst: 13 liter verse mortel per zak van 25 kg
Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en + 30°C
Verwerkingstijd: maximaal 20 minuten
Maximale korrelgrootte: 8 mm
Drukweerstand: na 24 uur ca. 7,5 N/mm²
 na 48 uur > 20 N/mm²
 na 28 dagen ca. 40 N/mm²

Verbruikstabel:

Afmeting paal l x b (in cm) Afmeting gat l x b x d  
(in cm)

Benodigd Simson Hove-
niers Turbo Beton (in kg)

5 x 5 15 x 15 x 15 8

7 x 7 20 x 20 x 20 14

7 x 7 20 x 20 x 30 21

10 x 10 20 x 20 x 40 24

10 x 10 25 x 25 x 30 32

10 x 10 25 x 25 x 35 37

10 x 10 25 x 25 x 40 42

 Kleur Verpakking Artikelnummer
 Grijs papieren zak 25 kg 30602792

Opslag en stabiliteit
Droog en koel opslaan.
Houdbaarheid is 12 maanden vanaf productiedatum.

Informatie aanvraag
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)
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