
TECHNISCHE  
FICHE

ANHYDRIET 
GIETDEKCHAPE

KORTE BESCHRIJVING
R.O. anhydriet dekvloeren met hoge druksterkte geschikt voor 
woning- en utiliteitsbouw.
De gietmortel wordt ter plaatse gemengd in een mixmobiel met 
een capaciteit tot 2000m² per dag.

ALGEMENE INTRINSIEKE KENMERKEN
Fabricatie, samenstelling
Het basisbestandsdeel van de dekvloer is R.O. anhydriet, 
een recyclageproduct dat bekomen wordt bij 
rookgasontzwavelingprocedees.

De gietmortel wordt op de bouwplaats samengesteld in een 
mixmobiel. De mixmobiel bevat een bulkopslag R.O. anhydriet, 
een bulkopslag zand, een voorraadtank superplastifieerder, 
een voorraadtank water, een computergestuurde dosseer- en 
menginstallatie, een pompunit.
De mengverhouding is, afhankelijk van de toepassing, 1deel 
anhydriet op 2 tot 2.4 delen zand.

Materialen:
- R.O. anhydriet: 96,6% CaSO4, 0,8% CaCO3, 0,3% CaF2 en   
  sporenelementen;
- Zand
- water
- plastificeermiddel

Klasse:
 De uitvoering van de dekvloer zal voldoen aan de    
 STS44 “Dekvloeren en bedrijfsvloeren” en TV 189 en 193   
 van het WTCB.

VORM, AFMETINGEN, GEWICHT
Afmetingen:
 Dikte naargelang de toepassing van 30 tot 80 mm.

Volumemassa: ca. 1800kg/m³

WAARNEMING, UITZICHT
Waarneming: vlak en glad uitzicht. (NEN 2741 tabel 2A)

MECHANISCHE PRESTATIES
Druksterkte: tot 40 N/mm²
Gemiddelde druksterkte: 30 N/mm²
Buigtreksterkte: 5 N/mm²

INTERACTIES TUSSEN STOFFEN
Hygrische eigenschappen:
- Vochtgehalte:

het vochtpercentage mag maximaal 0,5% bedragen indien 
een dampdoorlatende vloerbekleding wordt aangebracht. 
Bij een niet of nauwelijks dampdoorlatende vloerbekleding 
(zoals linoleum of PVC) mag het vocht percentage niet meer 
dan 0,5% en bij gebruik van synthetisch rubber maximaal 
0,3% bedragen.

- Drogingseigenschappen:
Dankzij de snelle droging is de dekvloer zeer snel 
begaanbaar (binnen 12 uur na uitvoering).

- Corrosie:
De evenwichtsvochtconcentratie van anhydriet dekvloeren is 
zo extreem laag dat corrosie niet plaatsvindt.

GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK
Toepassingsgebied:

R.O. anhydriet dekvloeren worden toegepast in de woning- 
en utiliteitsbouw. Ze hebben gemiddeld 3 maal hogere 
druksterktes dan klassieke chapes, een grotere vlakheid 
en kunnen meestal zonder krimpwapening of randisolatie 
geplaatst worden. 

GEBRUIKERSEISEN
Eisen in verband met gezondheid en hygiëne:

De draagvloer dient droog en stofvrij te zijn.
Afhankelijk van de toepassing kan de anhydriet dekvloer 
aangebracht worden op een betonnen ondevloer, zwevend 
op een folie of op isolerende lagen (zowel thermish als 
akoestisch). Ook op houten vloeren als verloren bekisting. Bij 
zwevende vloeren dient een randisolatie aangebracht te 
worden. 
Voegen, naden, gaten worden vooraf gedicht zodat geen 
specie kan wegvloeien.

Verwerking:
- De gietmortel word op de werf samengesteld in een 
mixmobiel van de firma Seghers Setisol. Deze bevat een 
bulkopslag R.O. anhydriet, een bulkopslag zand, een 
voorraadtank water en een voorraadtank superplastifeerder. 
Een computergestuurde dosseer- en menginstallatie en 
een pompunit zorgen voor een nauwkeurige en constante 
mortelsamenstelling. De mortel kan over een afstand van 
120 m gepompt worden. De bediening geschiedt door een 
operator die in directe verbinding staat met de mensen op 
de werkvloer. 

- De productie kan gaan van 20 m² tot 2000 m² oppervlak 
per dag (capaciteit van 75 m³ per dag).

Afwerking:
Alle types afwerkingen zijn mogelijk. Verlijmingsadvies op 
aanvraag.

C H A P E

PRIJS, LEVERINGSVOORWAARDEN, ATTESTEN 
EN REFERENTIES VERKRIJGBAAR BIJ:


