WEERFA
ASES BOUW
W
In NEN-E
EN 13670 Het vervaardigen van betoncon
nstructies zijn zogenaamde weerfasen vaastgelegd. Elke
e fase hoort
bij een be
epaalde gemid
ddelde en minimumtempera
atuur en aan elke
e
fase zijn specifieke
s
maaatregelen geko
oppeld.

weerfa
ase

0
1
2
3

verwac
chte gemidd
delde tempe
eratuur
tussen
n 9.00 en 9.00 uur de vo lgende
ochten
nd
plus 4 oC of hoger
o

plus 4 C of hoger

temperatuu
ur 's nachtss op locatie

géén vorst of
o niet meer ddan 1 graad vorst
meer dan 1 graad vorst

o

o

niet meer da
an 2 graden vorst

o

o

meer dan 2 graden vorsst

tussen 0 C en plus
s4 C
tussen 0 C en plus
s4 C
o

4

benede
en 0 C

niet meer da
an 5 graden vorst

5

benede
en 0 oC

5 tot 10 grad
den vorst

6

o

benede
en 0 C

meer dan 10
0 graden vorrst

Bij het sttorten van be
eton tijdens de
d vorst is hett belangrijk dat
d er onderling overleg iss met de aann
nemer en de
betoncen
ntrale. De bettontechnoloo
og van de bettoncentrale weet
w
welke ma
aatregelen geetroffen moetten worden,
waardoo
or de beton sn
neller vorstbe
estendig is.

Maatrege
elen vóór hett storten
Bij vriezend weer, vóórr het storten: bekisting
b
en w
wapening ijs- en sneeuwvrij maken.
m
Betonn mag niet worrden gestort
o
tegen vlakken waar de temperatuur lager
l
dan 0 C is.

Maatrege
elen bij weerffase 0 en 1
Voor deze
e weerfases zijn
z geen maattregelen voorg
geschreven.

Maatrege
elen bij weerffase 2
Bij deze w
weerfase moe
eten verse beto
onoppervlakke
en doelmatig worden
w
afgedekt en geïsoleeerd totdat een
n gemiddelde
kubusdruksterkte van minimaal
m
5 N/m
mm2 is bereiktt. Waait er een
n harde wind, dan moeten dde maatregele
en van
den worden.
weerfase 3 aangehoud

Maatrege
elen bij weerffase 3
Afdekken
n en isoleren van
v verse beto
onoppervlakke
en, in combina
atie met een va
an de volgendde mogelijkhed
den:


V
Verwarmde be
etonmortel toe
epassen



C
Cement met een
e hogere aa
anvangsterkte toepassen



ecte omgeving
V
Verhogen van
n de temperatu
uur van de dire
g van de betonconstructie

Het afdekk- en isolatiem
materiaal moet blijven liggen
n totdat het betton een gemid
ddelde kubusddruksterkte van minimaal 5
N/mm2 is bereikt.

Maatrege
elen bij weerffase 4
Bij deze w
weerfase mag
g alleen betonm
mortel worden
n gestort die bij het storten een
e temperatuuur heeft van minimaal
m
10oC. De maatregelen genoemd ond
der weerfase 3 moeten er vo
oor zorgen da
at de temperattuur van het
betonopp
pervlak minima
aal 4oC blijft, to
otdat een gem
middelde kubusdruksterkte van
v minimaal 5 N/mm2 is be
ereikt.

Maatrege
elen bij weerffase 5
Onder de
eze omstandig
gheden gelden
n dezelfde ben
nodigde maatrregelen als bij weerfase 4. E
Echter voor he
et handhaven
van een m
minimale temp
peratuur van 4oC van het be
etonoppervlak
kte zal in het algemeen toevvoeging van warmte
noodzake
elijk zijn. Dit ka
an middels sto
oom, hete luch
ht of infrarood--stralers.

Maatrege
elen bij weerffase 6
Bij deze w
weerfase mag
g beton niet ve
erwerkt worden
n, tenzij bereid
ding, storten, verwerkten
v
enn nabehandele
en plaats
vinden bin
nnen een omh
hulde ruimten waar een min
nimale temperratuur van 8oC is. Deze miniimale tempera
atuur van 8oC
moet geh
handhaafd blijvven, totdat een
n gemiddelde kubusdrukste
erkte van minim
maal 5N/mm2 is bereikt.

Maatrege
elen voor hett nabehandele
en van beton
n
Gestorte betonoppervla
akken moeten
n gewoonlijk m
minimaal één week
w
tegen uittdrogen wordeen beschermd
d. In winterse
omstandigheden (weerrfase 0 t/m 6) moet de nabe
ehandeling voo
ortgezet worde
en tot een steerkteniveau is bereikt van
minimaal 50% van de voorgeschreve
v
en sterkteklassse. Voor het nabehandelen
n
moet een keuuze worden ge
emaakt uit
een van d
de volgende methoden:
m


Het laten staa
an van de bek
kisting



Het afdekken
n van het beton
noppervlak me
et dampdichte
e folie, waarbij erop gelet mooet worden da
at bij de
hoeken en aa
ansluitingen ge
een tocht kan ontstaan.



Het aanbreng
gen van een curing compou
und.

Bij vorst is extra voorrzichtigheid geboden,
g
dus
s zal het veela
al noodzakeliijk zijn het naabehandelen langer voor
te zetten. Het strooien
n van dooizouten op jonge
e betonoppervlakken dien
nt vermeden tte worden.
Als de ee
en kubusdruk
ksterkte van 5 N/mm2 of m
meer bereikt is
s, is het bestand tegen ééénmaal bevrie
ezen. Let dus
s
op de we
eersverwachttingen bij het verwijderen van warmte toevoer
t
en affdek- en isolaatiemateriaal.. De
sterktem
meting kan hett meest nauw
wkeurig word en bepaald via
v temperatuurregistratie..

Norm
men/aanbevelingen/literatuur
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Mete
eo Consult geeft weersinformatie voo
or de bouw via:
Cobo
ouw Weerlijn
n: 0900 - 972
28 (€ 0,50 pe
er minuut).
Wee
erbureau HW
WS verzorgt weersinforma
w
atie voor de bouw
b
via:
Bouw
wweerlijn 09
900 - 200 800
03 (€ 0,50 pe
er minuut).

