
VOORGEMENGDE MORTELS
STABILISÉ COECK
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Coeck stabilisé is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanleggen 
van zand/cement funderingslagen. Het is een mengeling van Portland cement, 
gezeefd zand en toeslagsto� en. Drager van de -markering. Gebruik als 
onderlaag voor terrassen, tuinpaden en opritten met kasseien, klinkers of 
betontegels. Voor het plaatsen van boordstenen. Voor het inbedden van leidingen 
of afvoerbuizen

INFO

• Classificatie :   CT-C7
• Drukweerstand :  7 N/mm²
• Waterbehoefte :   ± 8 – 12%
• Volumieke massa :  > 1800 kg/ m3
• Maximale korrel :  2 mm
• Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C

KARAKTERISTIEKEN

• De ondergrond moet stabiel en waterdoorlatend zijn. 
• Het aangewezen draagvlak bestaat uit een laag aarde en steenslag (0/40).
• De stabilisé enkel verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. 
• De omgeving evenals de ondergrond dienen minstens 24 uur vorstvrij 

gehouden te worden.

VOORBEREIDING

Stort de gewenste hoeveelheid in een menger, kuip, kruiwagen of op een vlakke 
ondergrond. Voeg de aangewezen hoeveelheid zuiver water toe en meng grondig 
tot een homogene en klontvrije specie bekomen wordt. Meng bij voorkeur met 
een mechanische menger gedurende minstens 3 minuten. Stabilisé vermengen 
met 8 tot 12% water. Het mengsel dient binnen de 2 uren verwerkt te worden en 
mag niet meer vermengd worden eens de binding is ingetreden. 
Voor het plaatsen van een oprit, tuinpad of terras bestaat de opbouw uit:
• Een onderlaag stabilisé van 10cm (voetgangersverkeer) / 15cm (sporadisch en 

licht autoverkeer, niet geschikt voor openbare weg, regelmatig/zwaar verkeer)
• Een laag van 5cm stabilisé als bedding voor klinkers of kasseien

Plaats eerst de boordstenen. Breng vervolgens een eerste laag stabilisé van 
10cm (voetverkeer) of 15cm (sporadisch, licht autoverkeer) aan. Na het vlak 
afreien met een afreiregel wordt deze laag dmv een trilplaat aangedamd tot 
de richtlaagdikte (10cm/15cm) bereikt wordt. Hierna wordt de tweede laag 
stabilisé aangebracht waarin de bestrating geplaatst wordt. Een hellingsgraad 
van 1 tot 2cm per lopende meter is aangewezen om voldoende afwatering te 
bekomen. Na verwerking het oppervlak gedurende drie dagen vochtig houden 
en beschermen tegen slagregen en uitdroging door wind en hitte (afdekken met 
folie, besproeien).

VERWERKING

Dossering per zak van 25kg : 
Water  Aardvochtig 2L
  Plastisch  3L
Dossering in kg per m2 :
Dikte 10 cm ± 170 kg
Dikte 15 cm ± 255 kg
Dikte 20 cm ± 340 kg

VERBRUIK
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VOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD, VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG OF VIA ONZE WEBSITE : WWW.COECK.BE 
Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven.

Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfi che vervangt alle voorgaande versies.

Ongeopende en droog gestockeerde 
verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar. 

OPSLAG


