3. Consistentieklasse

De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van betonmortel. De notatie
van de klasse wordt voorafgegaan door een letter die de meetmethode aangeeft:
C (compaction test) voor verdichtingsmaat
S (slump test) voor zetmaat

F (flowtable) voor schudmaat
Voor de bepaling van de schudmaat wordt gebruikgemaakt van een verkorte kegel met
een hoogte van 200 mm die op de schudtafel wordt geplaatst en 15 x wordt geschud.
In NEN-EN 206-1 is de toepassing van zelfverdichtend beton (ZVB) niet voorzien.

De verwerkbaarheid zal gekarakteriseerd moeten worden als zeer vloeibaar, ofwel F6 ≥ 630
mm. Hiervoor zijn CUR-Aanbeveling 93 en de beoordelingsrichtlijn BRL 1801 van
toepassing.

ÿ Consistentieklassen (op te geven door aannemer)
Aanduiding

Verdichtingsmaat C

droog

C0

≥1,46

aardvochtig

C1

halfplastisch
plastisch

Zetmaat S (mm)

Schudmaat F * (mm)

1,45–1,26

S1

(10– 40)

F1

(≤340)

C2

(1,25–1,11)

S2

50–90

F2

(350– 410)

C3

(1,10–1,04)

S3

100–150

F3

(420– 480)

zeer plastisch

S4

(160–210)

F4

490– 550

vloeibaar

S5

(≥220)

F5

560–620

F6**

(≥630)

zeer vloeibaar

* Voor schudmaat aangepaste kegel H=200 mm gebruiken (15ú schudden).
** Voor zelfverdichtend beton vloeimaat en stabiliteit volgens BRL 1801 en CUR-Aanbeveling 93.

4. Grootste korrelafmeting

Aan de korrelafmeting van het toeslagmateriaal kunnen eisen worden gesteld in verband
met bijvoorbeeld de laagdikte van het te storten beton, de afstand tussen de
wapeningsstaven en de vereiste dekking op de wapening.

Het is gebruikelijk deze korrelafmeting niet groter te kiezen dan:
■
■

B/f van de kleinste afstand tussen de bekistingswanden.

D/e van de kleinste tussenruimte tussen de wapeningsstaven, behalve bij
overlappingslassen. In dat geval geldt D/c van de kleinste tussenruimte.

■
■

De vrije ruimte tussen evenwijdige spankanalen/ VZA-kabels.

B/e van de vrije ruimte tussen langsstaven die bij in de grond gevormde palen worden
gebruikt.

■

D/c van de vrije ruimte tussen evenwijdige bundels spanelementen en/of niet in

bundels ondergebrachte evenwijdige spanelementen in het verankeringsgebied.
■

C/f van de vloerdikte/druklaagdikte indien het een in het werk gestorte vloer betreft.

Bepalend is de nominaal grootste korrelafmeting van de grofste fractie (Dmax) in het
beton.

ÿ Voor grof toeslagmateriaal zijn 3
korrelgroepen te onderscheiden:
■

2–8

■

4 – 16

■

4 – 32

