
Corrosiewerende
eencomponent-
cementmortel ter
bescherming van
wapeningsijzer

TOEPASSING
• Bescherming tegen corrosie van wapeningsijzer in

beton.

• Hechtverbeteraar voor mortels die gebruikt worden 
bij het herstellen van beton.

Voorbeelden van toepassingen
Realkaliserende bescherming tegen corrosie van
wapeningsijzer bij het herstellen van beton met een
mortel met gecompenseerde krimp uit de Mapegrout-
lijn of met een traditionele cementmortel die is
gemodificeerd met latex op basis van kunstharsen,
zowel op ondergrondse als blootliggende constructies.

EIGENSCHAPPEN
Mapefer 1K is een eencomponentmortel op basis van
cement, polymeerpoeders en corrosie-inhibitoren
volgens een formule uit de onderzoekslaboratoria van
MAPEI. Dit product moet worden aangebracht op de
wapeningsijzers om roestvorming te voorkomen.

Mapefer 1K vormt na menging met water een
gemakkelijk verwerkbare en aan te brengen mortel.

Na uitharding is dit product bestand tegen zoute nevel,
volgens de norm EN 15183, en ondoorlatend voor water
en agressieve gassen die in de atmosfeer aanwezig zijn.

De corrosiewerende werking van Mapefer 1K komt naar
voren in de volgende hoofdkenmerken:

• grote alkaliniteit;

• uitstekende hechting op metaal;

• aanwezigheid van corrosie-inhibitoren.

Mapefer 1K is in overeenstemming met de bepalingen
van ENV 1504-9 (“Producten en systemen voor de
bescherming en reparatie van betonconstructies:
definities, vereisten, kwaliteitscontrole en beoordeling
van de conformiteit. Algemene beginselen voor het
gebruik van de producten en systemen”) en de
minimumvereisten van EN 1504-7 (“Bescherming van
wapeningen tegen corrosie”).

BELANGRIJK
• Mapefer 1K niet verder verdunnen met water wanneer

de binding van het product is begonnen.

• Aan Mapefer 1K geen cement of toeslagmateriaal
toevoegen.

• Mapefer 1K direct na het gritstralen aanbrengen (de
gegritstraalde wapening niet langdurig onbeschermd
laten).

• Gebruik Mapefer 1K niet bij temperaturen lager dan
+5° C.

AANBRENGEN
Voorbereiden van het wapeningsijzer
Mapefer 1K kan zijn corrosiewerende eigenschappen
uitsluitend goed ontwikkelen als het wapeningsijzer 
voor de behandeling roestvrij is gemaakt.
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EUROPESE NORM

BESCHERMING VAN
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Verwijderen van
aangetast beton

Nat gritstralen van de
wapeningsijzers

Met een kwast
aanbrengen van
Mapefer 1K op de
wapeningsijzers van
een balkon van
gewapend beton

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm: poeder

Maximale diameter van de toeslagstof (mm): 0,5

Vast residu (%): 100

Houdbaarheid: 12 maanden, mits op een droge plaats en in de originele
verpakking bewaard

Gevarenclassificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG: irriterend.
Raadpleeg voor gebruik de paragraaf
“Veiligheidsaanbevelingen” en de informatie op de 
verpakking en in het veiligheidsinformatieblad

Douanecode: 3824 50 90

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN VAN HET PRODUCT (bij +20° C - 50% R.V.)

Kleur van het mengsel: blauw

Mengverhouding: 100 delen Mapefer 1K op 20-22 delen water 
(1,0-1,1 l water per zak van 5 kg)

Vorm van het mengsel: thixotrope pasta

Volumieke massa van het mengsel (kg/m3): 1.800

pH van het mengsel: > 12,5

Aanbrengtemperatuur: van +5° C tot +35° C

Verwerkingstijd: circa 1 u

Wachttijd tussen twee opeenvolgende lagen: circa 2 u

Wachttijd voor het aanbrengen van de herstelmortel: 6-24 u

Verbruik bij staafijzers van 8 mm met een verbeterde 
hechting (g/m): 200

Verbruik bij staafijzers van 16 mm met een verbeterde 
hechting (g/m): 400

EINDRESULTATEN

Prestatiekenmerk Methode Testresultaat Product
Eisen volgens EN 1504-7

Hechting op beton (ondergrond 
type MC 0,40 - watercementfactor = 0,40) EN 1542 geen > 2,5 (na 28 dagen)
volgens EN 1766 (MPa):

Bestandheid tegen losraken van de staven belasting gelijk aan minimaal 80% van specificatie 
van staal: EN 15184 de belasting vastgesteld op wapening overschreden
– belasting bij een verplaatsing van 0,1 mm: zonder afdekking

Corrosiebestendigheid: na de reeks cycli: de stalen staven
– 10 condensatiecycli in water; die afgedekt zijn moeten vrij zijn van specificatie
– 10 cycli zwaveldioxide volgens 

EN 15183
corrosie. De penetratie van de overschreden

EN ISO 6988; roest aan het uiteinde van de plaat 
– 5 dagen in zoute nevel volgens van staal zonder afdekking moet

EN 60068-2-11 zijn < 1 mm



Het is raadzaam de wapeningsijzers te
gritstralen tot op het blanke metaal.
Mocht dat wegens praktische of andere
redenen niet mogelijk zijn, dan is het
raadzaam het metalen oppervlak krachtig en
zorgvuldig te borstelen om zoveel mogelijk
roest te verwijderen.
Eventueel toegevoegd wapeningsijzer moet
op dezelfde wijze worden voorbehandeld.

Bereiden van het product
Giet in een schone kuip 1,0-1,1 liter schoon
water en voeg hieraan langzaam en al
roerend 5 kg Mapefer 1K toe.

Meng het product een aantal minuten tot een
homogene en klontvrije pasta is ontstaan.
Mapefer 1K moet binnen 1 uur na de
bereiding worden verwerkt.

Aanbrengen
Breng Mapefer 1K in twee lagen met een
kwast aan. De tweede laag kan circa 2 uur 
na de eerste laag worden aangebracht en 
bij voorkeur binnen 24 uur.

Het verdient aanbeveling het wapeningsijzer
volledig en gelijkmatig te bedekken. De totale
dikte van de twee lagen moet circa 2 mm
bedragen.

Het is niet te voorkomen dat tijdens het
aanbrengen van het product ook product 
op het beton rondom het wapeningsijzer
terechtkomt. Dit beïnvloedt op geen enkele
wijze de hechting van de mortels die later
gebruikt worden voor het herstellen van de
ontbrekende delen. Het herstel met
producten uit de Mapegrout-lijn mag pas
plaatsvinden als Mapefer 1K droog is (na
circa 6 uur bij +20° C).

Aandachtspunten
Er hoeven geen voorzorgsmaatregelen te
worden getroffen bij temperaturen tussen 
+5° C en +35° C. Onder warme
omstandigheden mag het materiaal niet aan
direct zonlicht worden blootgesteld, omdat
de verwerkingsduur van het product hierdoor
afneemt.

Reinigen
Mapefer 1K kan als het nog nat is met water
uit kwasten en van gereedschap worden

verwijderd. Is het eenmaal hard, dan kan het
alleen mechanisch worden verwijderd.

VERBRUIK
200 g/m product voor staafijzer met een
diameter van 8 mm (circa 2 mm toegepast
product).

VERPAKKING
Het product is verkrijgbaar in kartonnen
dozen met elk 4 zakken van 5 kg.

HOUDBAARHEID
Mapefer 1K is 12 maanden houdbaar, mits
droog en bij een temperatuur van minimaal
+5° C bewaard.
Product overeenkomstig Richtlijn 2003/53/EG.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Mapefer 1K bevat cement. Indien cement 
in aanraking komt met zweet of andere
lichaamsvloeistoffen, dan ontstaan een
irriterende alkalische reactie en allergische
reacties bij daarvoor gevoelige personen.
Draag derhalve beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril.
Raadpleeg voor meer informatie het
veiligheidsinformatieblad.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en
voorschriften op onze eigen ervaringen
berusten, dienen zij slechts als een indicatie
te worden beschouwd. De omstandigheden
zullen in de praktijk telkens anders zijn en
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij
een van onze producten gaat gebruiken, zelf
moeten nagaan of het product geschikt is
voor het beoogde doel. De gebruiker is dan
ook altijd zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van het product.

Wapeningsijzers van
het front van een
balkon, die behandeld
zijn met Mapefer1

Referentiemateriaal over dit 
product is op verzoek verkrijgbaar 
en te vinden op de Mapei-website
www.mapei.be en www.mapei.com
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