
 

Bescherming van 

beton met KEIM 

mineraalverven 



 

 

BETON 

 

Mineraal beschermen en vormgeven 
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vavaf ca. 1900 Silicaatverven 

Beton vanaf het begin tot vandaag 



Samenstelling van beton 

• Belangrijkste 

•  ingrediënten : 

• - portland cement 

• - water 

• - granulaten (e.g. zand, kiezel, gravel etc.) 

• - versterking 

• - chemische additieven ( e.g. plasticizers 

•   vertragers, pigmenten etc) 

• - mineral toeslagstoffen ( e.g. puzzolanen) 

 



Beton is een minerale bouwstof 

Kiezel Zand Cement Water Lucht 

1 m3 verse beton bestaat uit ca. 

1400kg kiezel, 600kg zand, 300kg cement 150lt Water und 50lt 

Lucht 



Uitharding 

• Chemische uitharding: 

• in de reactie van cement met water 

worden kristallijne hydraat fasen gevormd 

evenals Ca(OH)2.  

• pH – waarde van 12 – 13 is bereikt 

• De toplaag van de beton is de 

beschermlaag voor de eerste jaren 



Toepassingen 

• on-site beton 

• prefab beton 

 

   kantoren, hotels, infrastructuur elementen, 

bruggen, tunnels, viaducten, 

torens,parkeergarages, bestrating etc. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0d/LeHavreStJoseph_innen.JPG


Beton soorten 

• regulair 

• hoge sterkte 

• architectonisch 

• high performance 

• zelf verdichtende 

• cellen beton 

• Spanbeton 

• Etc. 











                                                

De aard van minerale 

behandelingslagen 



Mineralische afwerklagen 

• Pleisters 

 

• Spachtels 

 

• Slemmen 

 

• Verven 

 

• Lasuren 

Het verschil tussen deze soorten afwerklagen heeft te  

maken met dichtheid, verwerking en viscositeit, en korrelgrootte 

 



Beton ist ein mineralischer Baustoff 

…waarom dit ook niet mineraal behandelen? 



De Chemie maakt onderscheid 

tussen organische en 

anorganische chemie 

anorganisch 
(mineraal) 

organisch 



 mineraal: 

• Minerale verbindingen stammen uit 
de aardkorst 

• Atoom – molecuul – mineraal – steen 
– aardkorst 

•  een gesteente bestaat uit één of 
meerdere mineralen 

• Voorbeeld graniet, dat uit veldspaat , 
kwarst en mica bestaatt.  

 

 organisch: 

• De organische chemie is de chemie 
van de koolstofverbindingen, en in het 
bijzonder de 
koolwaterstofverbindingen 

• Bijvoorbeeld suiker : C6H12O6 

• Suiker – zetmeel – hout – kolen – 

• Aardolie - kunststof Erdöl 
Kunststoffe 

 
Beispiel Zuck 



Minerale en organische verbindingen kunnen een 

natuurlijke of een kunstmatige oorsprong hebben 

Natuurlijk 

 

Kunstmatig  

Organisch Anorganisch/Mineraal 

Dispersie Waterglas 



Voorbeelden van organisch gebonden 

Afwerklagen 

Dispersieverven (-pleisters) 

 

Alkydlverven 

 

Lijnolieverven 

 

Siliconenharsverven (-pleisters) 

 

(Koolwaterstofketen!) 

 

  



Voorbeelden van mineraal gebonden 

Afwerklagen 

Kalkverven, -spachtels, -pleisters    gebaseerd op kalk 

(CaCO3) 

 

Silicaatverven, -pleisters    gebaseerd op kwarts 

(SiO2) 

 

Cementpleisters, (-verven)   gebaseerd op cement 



De keuze voor minerale bindmiddelen 

Ze zijn waterig en oplosmiddelvrij. 

 

Ze reageren chemisch met de ondergrond, pigment en 
vulstof. 

 

Ze hechten derhalve niet physisch ( kleven) 

 

Maar verbinden zich met de minerale ondergrond. 

 

 

 

 



Organische afwerklagen op beton 



Silikatische Lasur auf eingefärbtem Beton 











De kringloop van quartz als bindmiddel 

Waterglasgel 
K

2
O (SiO

2
)
4 

Kaliwaterglas 
K

2
O (SiO

2
)

4
 in H

2
O 

Smelten bij 1400ºC 
  CO2

 

Oplossen bij 
200ºC en 10 BAR 

Afbinden “verkiezelen” 
H2O

  CO2 

Quartz en Potas 
SiO

2
 + K

2
CO

3 

H2O
  



 het afbinden van kaliwaterglas(fixatief) 

+ 

 

 

  CO2 Koolzuurg

as 

Minerale 

Pigmenten  

Kalkhouden

de 

ondergrond(

CaCO3) 

bv. minerale 

pleister 

 SiO2 
. xH2O  +  K2CO3 

„Kieselgel“  +  „Potas“ 

(=amorf opgelost in 

kwarts) 

kristallijn gebonden 

pigmenten 

CaSiO3 x H2O 

„Calciumsilicaathydraat“ 

hitte-, uv-, en zuurstabiel 

K2O
.(SiO2)4 in H2O 

opgelost = „Fixatief“ 

 

+ 

+ 



Silicaatverven 

sinds 1878 

Dispersiesilicaatverven 

sinds 1962 

Kieselsolverven 

sinds 2001 

volgens DIN gedefinieerd: 

0% organische bestanddelen 

(Waterglas) 

volgens DIN gedefinieerd:  

Organische bestanddelen < 5% 

(Waterglas/Acrylaat) 

folgt auch der DIN: 

 organischer Anteil < 5% 

(Wasserglas/Kieselsol/Acrylat) 

tweecomponenten 

(verfpoeder+Ffxatief) 

A-, B-Techniek, Purkristalat 

Eencomponenten/ gebruiksklaar 

Granital, Biosil, Quarzil, 

Restauro-Lasuren, 

Contact plus 

einkomponentig 

anwendungsfertig 

Soldalit, Optil, Concretal, 

Vario-Lasuren 

Pigmenten en vulstoffen 

uitsluitend mineraal 

Pigmenten en vulstoffen 

uitsluitend mineraal 

 

Pigmenten en vulstoffen 

uitsluitend mineraal 

 

Afbinding: 

Uitsluitend chemisch 

Afbinding: 

Overwegend chemisch en deels 

physisch 

Afbinding: 

Overwegend chemisch en deels 

physisch. Sterke adhesie op org. 

ondergronden 

Enkel op minerale ondergronden Op alle minerale ondergronden 

inzetbaar en beperkt op 

organische 

Vrijwel universeel inzetbaar 

 

Overzicht mineraalverftechniek  

   



De vochthuishouding van 

afwerklagen 



Het watermolecuul (H2O) 

H 

O 

H 

 1 Min-pool 

½ Pluspool  

Het watermolecuul is asymmetrisch. Het grotere zuurstofatoom 

trekt de negatief geladen electronen eerder naar zich toe, zodat 

daar ales het ware een min pool ontstaat, terwijl bij de kleinere 

waterstofatomen als het ware een halve plus pool ontstaat. Men 

spreekt van een «permanente» dipool. 

½ Pluspool  



Hydrofilie en hydrofobie 

het oppervlak van een 

minerale bouwstof trekt op 

grond van 

adhesiekrachten en hun 

capillaire activiteit water-

moleculen aan.                                                   

Watermoleculen trekken 

elkaar aan (cohesiekracht) 

en vormen waterdruppels 

op hydrofobe 

oppervlakken.                 

                „afpareleffect“ 

Hydrofiel oppervlak 

Hydrofoob oppervlak 



Hoe werken hydrofobeermiddelen? 

X 

• Hydrofobeermiddelen zijn substanties, die het capillaire watertransport in 

het bouwdeel vermindert of in extreme gevallen voorkomt. 

 

• Hydrofobeermiddelen elimineren de oppervlaktespanning en werken 

zodoende tegenover de polaire watermoleculen afwijzend 

 

• Hydrofobeermiddelen zijn geen verzegelingen! 

 

 



Hydrofobie is niet altijd gelijk aan het afpareleffect 

 UV  

Onder invloed van UV-straling worden hydrofoberingen op basis van silaan-, 

Siloxaan of siliconen  aan de oppervlakte afgebouwd, het afpareleffect 

verdwijnt. De  dieptewerking blijft echter wel bij Silan-Hydrofoberingen, 

dankzij de behandelde poriënwanden bestaan. 



Verschillende soorten 

hydrofobering 
Hydrofobering in de massa 

 

 Stearaten en Oleaten 

In pleisters en bij gelegenheid in beton ter hydrofobering in volume 

 

Oppervlaktehydrofobering 

 

 silanen  (Monomeren, kleine moleculen)  

 siloxanen (Oligomeren, middelgrote moleculen) 

 siliconen (Polymeren, grotere moleculen)  

 

In verven en pleisters zowel als op beton en steen als voor- of nabehandeling.

Oppervlaktehydrofoberingen moeten het liefst zo ver mogelijk indringen (kleine 

deeltjes) 

 

Pas op: Luchthardende kalkpleisters en bepaalde soorten natuursteen (bv. zandsteen)

 kunnen door hydrofobering schade ondervinden! 

 
 



Vochthuishouding bij gevels 

 

Vraag: hoe is de vochthuishouding van afwerklagen? 

 

sd – waarde (dampfdiffusieweerstand) 

 

w – waarde  (wateropnamecoëficiënt) 

 

V – waarde  (dampfdiffusiestroomdichtheid/ droging)   



Vochthuishouding bij gevels 

De sd-waarde beschrijft de dampdiffusie- 

Weerstand van de verf c.q. afwerklaag. 

De w-waarde beschrijft de water- 

Opname van de verf (vloeibaar). 

De V-waarde beschrijft de water- 

Afgifte door de verf(dampvorm). 

Deze is afhankelijk van de sd-waarde: 

V-waarde = 21/sd-waarde 

= verflaag 





Dampfdiffusieweerstand (sd-waarde)  

sd-waarde = μ x s (m) 

 

 μ =  constante, die aangeeft, hoeveel maal dichter als lucht een stof is.  

 s =  laagdikte (in meters) 

 

sd-waarde = equivalente luchtlaagdikte (in Metern) 

 

De sd-waarde geeft aan, welke Luchtlaagdikte overeenkomt met de  

dampfdiffusieweerstand van een bouwstof. 

 

 Voorbeeld: puur silicaatverf sd-waarde 50 x 0,0002 m = 0,01 m 



                  Wateropname  

w24h-Wert = Wateropnamecoëfficiënt in kgWasser/m
2 x √h 

 

De w-waarde geeft de opname van water in vloeibare vorm aan 

 

wateropzuigend„hydrofiel“  

waterremmend    

waterafwijzend „hydrofoob“   

 

Vermenigvuldig je de w-waarde met  5 (≈√24), dan krijg je de hoeveelheid 
water in kg ( resp. Liters), die in 24 uur bij langdurige regenval de 
oppevlakte binnendringt 

 

Voorbeeld: 

w-waarde= 0,1  geeft  0,5 kg opgenomen water per m2 in 24 h. 

w-waarde= 0,5      „     2,5 kg                       „ 

 



Droging (V-waarde) 

 

V-waarde = waterdampdiffusiestroomdichtheid in gWater/m
2 x dag 

 

 

De V-waarde is afhankelijk van de Sd-waarde eb geeft aan, hoeveel water 
(vloeibaar) gram per m2 en dag verdampen kan.  

 

V-waarde = 21/Sd-waarde 

 

De berekening van de V-waarde heeft betrekking op lab omstandigehden bij 
23˚C. per 10˚C lagere temperatur halveert de V-waarde. 

Voorbeelden bij 23°C: 

 

Sd-waarde = 0,3 m (bv dispersieverf;  V-waarde = 21/ 0,3 g/m2 x dag = 70 g/m2 
x dag 

Sd-waarde = 0,01m (bv silicaatverf);  V-waarde = 21/ 0,01 g/m2 x dag = 2100 
g/m2 x dag 

 

d 



De vochthuishouding volgens DIN EN 1062 - 1 

Wateropname 

 

W-Wert 

in kg/(m2 x h0,5) 

Dampdiffusie-

weerstandSd-waarde 

in (m) 

Doorlaatbaarheid voor 

Water 

V–waarde 

g/(m2 x 24h) 

Geen eis  

 

 

 

 

 

 

hoog 

 

W > 0,5 

 

sd > 1,4 

 

V > 150 

 

 

middel 

 

W < 0,5 tot > 0,1 

 

sd < 1,4 tot > 0,14 

 

V < 150 tot > 15 

 

laag 

 

W < 0,1 

 

 

 sd < 0,14  

 

 

V < 15 ? 

? 



Vanaf een V-waarde van 150 

(g/m2 x d) heeft de norm EN 

1062–1 het al over hoge c.q. 

goede waarden! 

Waarden, die met 

mineraalverven 

Worden bereikt 
Gemeten bij 23°C. per 10°C lagere 

temperatuur haleveren sich de V-

waarden. 



Richtwert der SIA-Norm 162 / 5  

für einen genügenden 

Dampfdiffusionswiderstand: < 4 m 

0
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1000

1500

2000

2500

V
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e
rt

Sd-Wert

Austrocknung in Abhängigkeit von der 
Dampfdiffusion



Vochthuishouding in gevels 

gevolgen: 

 

Zo kann mbv de w-waarde, de sd-waarde en daarmee de V-waarde de 

vochthuishouding van afwerklagen eenvoudig berekend worden.  

 

Indien over een langere periode meer water indringt (w-waarde), dan er 

verdampen kann (V-waarde, sd-waarde), ontstaat er een 

doorvochtiging van de gevel. 

 

Dit kann tot afbrokkeling, vorst – en corrosieschade leiden. 

 

Het is belangrijk dat afwerklagen goed bouwfysische eigenschappen 

hebben, ook voor op beton 

 





Waarom KEIM mineraalverven op 

beton 

• minerale bescherming voor een mineraal 

oppervlak 

• outlook is mineraal mat 

• Het binding principe van KEIM silicaat with 

beton is zeer duurzaam 

• Het onderhoud van de KEIM laag is 

minimaal 

• Kleuren van KEIM zijn 100 % UV 

bestendig 



het principe van silicaatverf 

Silicaatverf verkiezelt (hecht) met de ondergrond,  

hierdoor ontstaat een vaste minerale, onoplosbare 

verbinding van het bindmiddel kaliwaterglas 

met de ondergrond.  



Beton gedifferentieerd 

beschermen 



Carbonatatie 

= Wapening = Ijzeroxide (roest), naar gelang het vocht in de beton 

Carbonatisierun

g 

Carbonatatie 

Geval1 

Gezonde beton heeft an sich noch een  

CO2-bescherming noch een verflaag nodig ; 

eventueel een hydrofobering als 

Chloridebescherming vooral in infra. 

 

Mineralie verflaag uit esthetische 

overwegingen direct op beton. Ook verflaag 

met hydrofobering  of enkel hydrofobering 

mogelijk. 

Geval 2 

Als de carbonatatie de wapening bereikt is 

CO2 bescherming noodzakelijk. Hiertoe 

dienen gietgallen te worden dichtgespachteld 

en met een filmvormende afwerklaag 

behandeld. 

 

Hybride verflaag met oog op CO2 

bescherming en  hydrophoberung uit  

esthetisch oogpunt zinvol. 

Geva 3 

Ligt de Carbonatatie reeds achter  de 

wapening , dan komt CO2 bescherming te 

„“laat““ en werkt zelfs contraproduktief. Hier 

ist een hydrofoberung noodzakelijk. 

 

Minerale verflaag op een  hydrofoberung 

mogelijk, vaak zinvol. 

De drie principiële uitgangsposities bij de 

beoordeling van de betonkwaliteit in de  

hoogbouw  



Bescherming tegen water : 

 

KEIM Concreton-W 



KEIM Concreton W 

• Sol-silicaat verf ( volgens DIN EN 1062) 
• W-waarde : 0,07( kg/m²h0,5)       sd-waarde (H 2 O) = 0,011 m 

• pH – waarde : ca. 11 

• Bescherming tegen corrosie dank zij de zeer 

hoge waterafwijzendheid 

• Bescherming tegen chloride-corrosie vanwege 

de afwezigheid van watertransport 

• Consolidatie van het beton oppervlak door de 

binding van de verf 



KEIM Concreton W 



























Reiniging en trekproeven 



de verwerking 



Alles KEIM Soldalan RAL 

7035….. 



Portland  



 

 

 

 Bescherming tegen Carbonatatie : 

 KEIM Concreton-C 



Carbonatatie van beton 

chemische reactie waarbij koolstofdioxide reageert 

met calciumhydroxide en calciumcarbonaat 

wordt gevormd Nadere omschrijving Met de term 

'carbonatatie' wordt het effect beschreven van 

de inwerking van CO2 (koolzuurgas) op de 

alkalische bestanddelen in het poriewater van 

beton.  

 



Carbonatatie diepte 



KEIM Concreton C 

• Hybride Sol-silicaat/ acrylaat verf volgens  

DIN EN 1062 
• W-waarde : <0,09( kg/m²h0,5)       sd-waarde (H2O) = 0,07 m 

•                                                           sd-waarde (CO2) = 200 m 

• Bescherming tegen staalcorrosie door 

verhoogde waterafwijzendheid 

• Afwezigheid van water transport 

• Bescherming tegen verdergaande carbonatatie 

dankzij de verhoogde CO2 dichtheid 

• Chloride bestendig 



  

 Westrandweg – A’dam 

   Betondelen : 

kleurverschil en 

hefschade 



Concreton-C gespecificeerd 



Toepassing horizontale delen 



Statentunnel voor 



Statentunnel ca. 15% helling 



 

 

Esthetische behandeling van beton : 

o.a. KEIM Concreton-Lasur 



KEIM Concreton Lasur 

• Sol-silicate thin layer paint to DIN EN 1062 

 

• perfect colour levelling of repair surfaces or fair 

faced concrete surfaces with an uneven 

appearance 

• Unlimited esthetic possibilities 

• Binding of the surface 



Keim Concreton Lasur 



Keim Concreton Lasur 





























Fotos: Fa. Schlotterbeck, Ebikon 



Fotos: Fa. Schlotterbeck, Ebikon 













 

 

Behandeling van horizontale delen en 

minerale vloercoatings van KEIM 



KEIM Concreton-LSC 

• Speciaal silicaat verf op basis van Lithium 

volgens  DIN EN 1062 
• W-waarde : <0,1( kg/m²h0,5)       sd-waarde (H2O) = 0,02 m 

•                                                           sd-waarde (CO2) = 200 m 

• Dunlagig als lasur 

• Mineraal mat, werkt als cc 

•   Bescherming tegen corrosie door verhoogde  

       waterafwijzendheid 

•   100 % kleurecht 

•   chloride bestendig 

•   vloeistofdicht met Topsiegel 

•   slijtvast 



Entree museum ‘t Loo 



fietsbruggen N470 





schade (1) - verwering 

• Langzaam 

afbrokkelen 

van de cement 

laag 

 

• Opening van 

poriën 

 

• erosie 



Schade  (2) – water indringing 

• haarscheuren 

 

• rock pockets 

 

• Roesten van de 

wapening 



schade (3) – door dekking 

 

• Te weinig 
betondekking 

 

• Wapening te dicht 
bij oppervlakte 

 

 

 



schade (4)– tekortkomingen in 

ontwerp 

• Design 

• Afwezigheid 

van goede 

afwatering 

• Ontbreken van 

dilatatie voegen 



schade (5) - betonkwaliteit 

• Te snel 

uitharden 

van de 

beton 

• Doorgaan

de 

carbonatat

ie 



schade (6) - reiniging 

• Weg 

stralen 

van 

oneffenhe

den??! 



Beton reparatie – het geteste 

systeem (1) 



Betonreparatie – het geteste 

systeem (2) 



Concretal Universalmortel (1) 



Concretal Universalmortel (2) 







Dank u voor uw aandacht ! 


