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Betonpompbedrijf Nijwa BV

Werkgebied: geheel Nederland
De pompen van Betonpompbedrijf
Nijwa zijn in heel Nederland
gestationeerd. De hoofdvestiging is
Hengelo en in Utrecht bevindt zich
een nevenvestiging. Nijwa beschikt
over de mensen (een eigen technische dienst), de techniek, het
materieel én de logistiek om u optimale en betrouwbare pompservice
te bieden. Elke dag en overal.

Betonpompbedrijf Nijwa is gespecialiseerd in het verpompen van betonmortel ten behoeve
van allerlei toepassingen waaronder de woning- en utiliteitbouw, de agrarische sector en
de grond-, weg- en waterbouw.
Naast het verpompen van beton voor bedrijfsvloeren, funderingen, wanden en kolommen
is het verpompen van beton voor complexe onderwaterstorten ook één van onze specialiteiten. Speciale afsluiters en borgingen staan garant voor de veiligheid van uw en ons
personeel. De creativiteit, innovativiteit en het meedenken met onze opdrachtgevers om
een project succesvol te laten verlopen zijn bepalend voor het vertrouwen in de service en
dienstverlening van Betonpompbedrijf Nijwa.
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Natuurlijk ook voor al uw schuimbeton, vloeispecie en voegenbeton
Innovatie, hoog in het vaandel
Jazeker, ISO & VCA gecertificeerd
Waar dan ook in Nederland
Actief en ondernemend

Betonpompbedrijf Nijwa beschikt over moderne betonpompen met verschillende gieklengtes en capaciteiten zodat voor ieder werk de juiste betonpomp ingezet kan worden. Alle
giekpompen zijn standaard uitgerust met afsluiter, flexibele slang en leidingwerk. Onze
grootste hydraulische verdeelgiek is 58 meter lang. Met onze leidingpompen kan de beton,
met behulp van stijg- en grondleidingen, verticaal tot een hoogte van 150 meter en horizontaal tot een lengte van 300 meter verpompt worden.
Op locaties waar weinig ruimte beschikbaar is of als het binnenstorts betreft, heeft Betonpompbedrijf Nijwa speciale type pompen ter beschikking. Zogenoemde ‘Citypompen’ of
hallenpompen zijn uitermate geschikt voor deze toepassingen. ‘Citypompen’ zijn kenmerkend door de geringe benodigde ruimte om te stempelen en de hoeveelheid flexibele slang
die op de pomp aanwezig is, terwijl door een zodanige constructie bij de hallenpomp de
mogelijkheid bestaat om de mast uit te vouwen bij zeer geringe hoogtes (4,95 meter).
Betonpompbedrijf Nijwa is echter niet alleen gespecialiseerd in het verpompen van betonmortel, maar ook in het produceren en aanbrengen van vloeispecie-werkvloeren, isolerende schuimbeton en voegenbeton t.b.v. kanaalplaatvloeren. Hiervoor beschikken we over
speciale pompen. Deze installaties produceren compleet geautomatiseerd schuimbeton of
vloeispecie op locatie en kunnen zowel natte als droge grondstoffen verwerken, aangeleverd door onze zusterondernemingen.
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Betonpompbedrijf Nijwa, onderscheidend door service en betrouwbaarheid
Deze vloeren worden door onze vakmensen kant en klaar in het werk aangebracht. Schuimbeton wordt gebruikt in de woning-, utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw. Het product is
duurzaam, snel en overal aan te brengen, in korte tijd uitgehard, licht, sterk, uitstekend
bewerkbaar, isolerend en zettingsvrij.
Al onze betonpompen zijn uitgerust met het zogenoemde ‘GPS voertuig-managementsysteem’ waardoor de afdeling planning op elk moment van de dag de betonpompen kan
volgen. Op het beeldscherm is af te lezen of de betonpompen bijvoorbeeld rijden, stilstaan,
betonmortel aan het verpompen zijn, etc. Met dit systeem hebben wij de efficiency met
betrekking tot de inzet van de betonpompen sterk verhoogd en kunnen wij onze opdrachtgevers van nuttige informatie voorzien.
Nijwa heeft 35 vakbekwame medewerkers in vaste dienst en alle machinisten zijn in het
bezit van een VCA certificaat. Wij streven naar de juiste prijs-kwaliteit verhouding waarbij
‘betrouwbaarheid en service’ hoog in het vaandel staan. De diversiteit aan pompen zorgt
ervoor dat we onze pompen op nagenoeg elk project flexibel kunnen inzetten.
Kiezen voor pompen, want...
het maakt moeilijk bereikbare plaatsen bereikbaar;
het is veilig en arbeidsvriendelijk voor uw personeel;
het gaat heel snel waardoor ook strakke planningen haalbaar zijn;
het is gemakkelijk, kostenbesparend en gebruiksvriendelijk;
het is bedrijfszeker en milieuvriendelijk;
dat betekent regelmatige doorvoer en nauwkeurige betonverdeling.
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Nijwa 20 meter Citypomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

90

m3/uur

Totale lengte pomp

9,25

meter

Maximale betondruk

70

bar

Totale hoogte pomp

3,9

meter

Inhoud vultrechter

600

liter

Totaalgewicht pomp

19.000

kg

Aantal knikpunten

3

stuks

Stempelbreedte voor

3,9

meter

Uitvouwhoogte

5,5

meter

Maximale stempeldruk voor

115

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

2,3

meter

Diameter leidingsysteem

100

mm

Maximale stempeldruk achter

45

kN

Lengte eindslang

3

meter

Reikhoogte

20

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

16,4

meter

Flexibele slang (∅ 65 mm)

125

meter

Netto reikwijdte

14,2

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

0

meter

3,4 / 8,3 / 11,9 meter

Max. reikhoogte 20 m

Praktische gegevens

4,8 m

6 ,8 m

3,9 m

4,8 m

Reikwijdte 16,4 m
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Uitvouwhoogte 5,5 m

Netto reikwijdte 14,2 m
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Nijwa 24 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

150

m3/uur

Totale lengte pomp

9,3

meter

Maximale betondruk

95

bar

Totale hoogte pomp

4

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

19.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

Stempelbreedte voor

4,7

meter

Uitvouwhoogte

5

meter

Maximale stempeldruk voor

105

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

2,3

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

68

kN

Lengte eindslang

4

meter

Reikhoogte

23,5

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

19,1

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

16,4

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

60

meter

4,5/11,3/15,3/19,4 meter

Max. reikhoogte 23,5 m

Praktische gegevens

4m
Netto reikwijdte 16,4 m
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Uitvouwhoogte 5 m

Reikwijdte 19 m
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Nijwa 28 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

140

m3/uur

Totale lengte pomp

9,9

meter

Maximale betondruk

70

bar

Totale hoogte pomp

4

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

21.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

Stempelbreedte voor

6

meter

Uitvouwhoogte

5,9

meter

Maximale stempeldruk voor

110

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

3,6

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

70

kN

Lengte eindslang

4

meter

Reikhoogte

27,7

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

23,7

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

21,5

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

60

meter

4,1/11,1/16,7/22,2 meter

4m

Uitvouwhoogte 5,9 m

Max. reikhoogte 27,7 m

Praktische gegevens

17,4 m

Netto reikwijdte 21,5 m
Max. reikwijdte 23,7 m
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Nijwa 34 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

164

m3/uur

Totale lengte pomp

11

meter

Maximale betondruk

85

bar

Totale hoogte pomp

4

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

25.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

Stempelbreedte voor

6,2

meter

Uitvouwhoogte

7,8

meter

Maximale stempeldruk voor

175

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

5,7

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

140

kN

Lengte eindslang

4

meter

Reikhoogte

34

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

30

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

27,5

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

30

meter

4,0/12,1/19,3/26,5 meter

Max. reikhoogte 34 m

Praktische gegevens

Netto reikwijdte 27,5 m
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Uitvouwhoogte 7,8 m

4m

M

Reikwijdte 30,0 m

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Nijwa 39 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

163

m3/uur

Totale lengte pomp

12

meter

Maximale betondruk

85

bar

Totale hoogte pomp

4

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

26.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

Stempelbreedte voor

7,9

meter

Uitvouwhoogte

7,8

meter

Maximale stempeldruk voor

170

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

6,4

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

180

kN

Lengte eindslang

3

meter

Reikhoogte

38,7

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

34,7

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

32,2

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

0

meter

4,1/13,4/21,8/30,1 meter

Max. reikhoogte 38,7 m

Praktische gegevens

4

Reikwijdte 34,7 m

Netto reikwijdte 32,2 m
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Nijwa 42 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

163

m3/uur

Totale lengte pomp

13

meter

Maximale betondruk

85

bar

Totale hoogte pomp

4

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

35.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

Stempelbreedte voor

8,3

meter

Uitvouwhoogte

9,6

meter

Maximale stempeldruk voor

230

kN

Hoogte knikpunten

Stempelbreedte achter

8,3

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

240

kN

Lengte eindslang

3

meter

Reikhoogte

41,8

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

38,1

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

35,5

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

0

meter

3,8/14,1/23,3/32,6 meter

Max. reikhoogte 41,8 m

Praktische gegevens

Betonpompbedrijf
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Uitvouwhoogte 9,6 m

4

Reikwijdte 38 m
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Nijwa 52 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
200

m3/uur

Totale lengte pomp

14,5

meter

Maximale betondruk

85

bar

Totale hoogte pomp

4,2

meter

Inhoud vultrechter

900

liter

Totaalgewicht pomp

52.000

kg

Aantal knikpunten

5

stuks

Stempelbreedte voor

10,4

meter

Uitvouwhoogte

10,4

meter

Maximale stempeldruk voor

340

kN

Hoogte knikpunten 14,8/23,9/33,3/42,7 meter

Stempelbreedte achter

10,2

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

350

kN

Lengte eindslang

3

meter

Reikhoogte

52

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

48,1

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

44,9

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

0

meter

Uitvouwhoogte 10,4 m

Praktische gegevens

Netto reikwijdte 44,9 m
Max. reikwijdte 48,1 m
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Max. reikhoogte 52 m

Maximale pompcapaciteit

Betonpompbedrijf
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Nijwa 58 meter Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

163

m3/uur

Totale lengte pomp

15,4

meter

Maximale betondruk

85

bar

Totale hoogte pomp

4,2

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

50.000

kg

Aantal knikpunten

4

stuks

8,9

meter

Uitvouwhoogte

17,2

meter

kN

Hoogte knikpunten

12,5

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

kN

Lengte eindslang

4

meter

Reikhoogte

57,3

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

53,4

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

50,7

meter

Leidingen (∅ 100 mm)

0

meter

Praktische gegevens
Stempelbreedte voor
Maximale stempeldruk voor
Stempelbreedte achter

Reikwijdte 53,4 m

Netto reikwijdte 50,7 m
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Uitvouwhoogte 17,2m

Max. reikhoogte 57,3 m

Maximale stempeldruk achter

3,9/14/28,4/42,8 meter
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Nijwa leiding Betonpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

90

m3/uur

Totale lengte pomp

11

meter

Maximale betondruk

96

bar

Totale hoogte pomp

3,9

meter

Inhoud vultrechter

500

liter

Totaalgewicht pomp

18.000

kg

Aantal knikpunten

n.v.t.

stuks

Stempelbreedte voor

2,55

meter

Uitvouwhoogte

n.v.t.

meter

Maximale stempeldruk voor

n.v.t.

kN

Hoogte knikpunten

n.v.t.

meter

Stempelbreedte achter

2,55

meter

Diameter leidingsysteem

125

mm

Maximale stempeldruk achter

n.v.t.

kN

Lengte eindslang

n.v.t.

meter

Reikhoogte

n.v.t.

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

n.v.t.

meter

Flexibele slang (∅ 100 mm)

10

meter

Netto reikwijdte

n.v.t.

meter

Leidingen (∅ 125 mm)

200

meter

Praktische gegevens
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Nijwa Rondverdeler RV 12
Technische specificaties
Rondverdeler

RV 12

DN
R
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Gewicht contra
Gewicht rondverdeler
Totaal gewicht
Maximale belasting per poot

125
12
6.000
3.200
3.510
1.937
2.998
4.850
5.915
4.360
972
3.960
1.750
2.063
3.813
2.670

mm
m
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg (incl. Beton in de leidingen)

De rondverdelers van Betonpompbedrijf Nijwa zijn uitermate geschikt voor het eenvoudig verdelen van betonmortel op bouwprojecten. De rondverdelers worden momenteel, als vervanger
van stationaire masten, ondermeer ingezet voor:
• hoogbouwprojecten, voor het storten van beton in de tunnelkist;
• hoogbouwprojecten, voor het storten beton t.b.v. van vloervelden;
• voor het storten van vloeren en wanden.
Betonpompbedrijf Nijwa levert al het materieel/materiaal waarmee de beton uit de mixer naar
de gewenste plek wordt gepompt. Denk aan, stationaire/mobiele betonpompen inclusief bediening, afsluiters, leidingwerk, beugels en onze jarenlange expertise.
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Bulkwagen
Technische specificaties
Gewicht en laadvermogem
Totaal toegelaten gewicht

50.000

kg

Totaal laadvermogen droogstof

30.000

kg

12,7 x 2,55 x 4,0

meter

Praktisch gegeven
Afmeting combinatie
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Nijwa Voegen Aanhangerpomp
Technische specificaties
Pomp gegevens
Maximale pompcapaciteit

20

m3/uur

Totale lengte pomp

4,2

meter

Maximale betondruk

68

bar

Totale breedte pomp

1,5

meter

Inhoud vultrechter

280

liter

Totale hoogte pomp

1,6

meter

Totaalgewicht pomp

1.900

kg

Stempelbreedte voor

n.v.t.

meter

Uitvouwhoogte

n.v.t.

meter

Maximale stempeldruk voor

n.v.t.

kN

Hoogte knikpunten

n.v.t.

meter

Stempelbreedte achter

n.v.t.

meter

Diameter leidingsysteem

100

mm

Maximale stempeldruk achter

n.v.t.

kN

Lengte eindslang

n.v.t.

meter

Reikhoogte

n.v.t.

meter

Aanwezig op de pomp

Reikwijdte

n.v.t.

meter

Flexibele slang (∅ 50 mm)

100

meter

Netto reikwijdte

n.v.t.

meter

Leidingen (∅ 40 mm)

10

meter

Praktische gegevens
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Schuimbeton en Vloeispecie
Pompinstallatie
Technische specificaties
Pomp gegevens
Type

DSI 2.65-300/1250

Mengcapaciteit (basismortel)

17.500 - 22.500

liter/uur

Transportcapaciteit (basismortel)

3.500 - 40.000

liter/uur

Transportdruk

16

bar

Schuimcapaciteit

60.000

liter/uur

Schuimdruk

12

bar

Capaciteit trogschroef

40

m3/uur

30

m3/uur

1.000

liter/minuut

Capaciteit pijpschroef
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Capaciteit waterpomp
Inhoud snelmenger

300

liter

Inhoud voorraadmenger

1.250

liter

Product
temperature
(°C)

Pa

0k

Inhoud2.0schuimstoftank

40
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duty

Totaal toegelaten
gewicht5
1.5

50
4

60

1.0

2 x 300

liter

40

50.000

kg

30.000
Hose Ø 40 mm

kg

Minimum starting torque 320 Nm

80

0.5

1,33 l.
12,7 xCapacity
2,55 x 4,0per revolutionmeter

100 kPa = 1 bar

6

Geluidsniveau volgens
EEG 84/
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40
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Geluidsniveau volgens ISO 2151 op 7 meter afstand

< 100

dB(A)

< 65

dB(A)

Net motor
power (kW)

Diameter leidingsysteem

50

100

Minimum starting torque 620 Nm

2.0

Capacity per revolution 2,9 l.
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a

0

0
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k
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4
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3
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6
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Minimum starting torque 1150 Nm
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14.0
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Net motor
power (kW)

60
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Hose Ø 65 mm

Capacity per revolution 11,7 l.
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100 kPa = 1 bar

6

65
Net motor
power (kW)
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60

a

20
8000

50

2

kP

Pump speed (r.p.m.) 10
capacity (l/h)
4000

4

10

4.0

Product
temperature
(°C)

Pa
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80
Pa
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3
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a

a
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meter

4.0
3.0

70

mm

5.0

Hose Ø 50 mm

10

11.0

50

6.0

Pump speed (r.p.m.)
capacity (l/h)
Net motor
power (kW)

30

Intermittent duty

Aanwezig op de pomp
Flexibele slang

10

DN 807.0

a

Afmeting combinatie 1
1600

liter

70

Praktische gegevens

Pump speed (r.p.m.)
capacity (l/h)

liter

2.000

a

2
3
Totaal laadvermogen
droogstof

2 x 10.000

kP

50

kP

16

75

110

00

0

10
00

00

Inhoud2.5watervoorraadvat
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a
kP

00
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a

70
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a

10

Inhoud3.0droogstofsilo
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Net motor
power (kW)
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6
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42000

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Nijwa Schuimbeton

Nijwa Betonpompen,
altijd en overal
voor elke toepassing.
Betonpompbedrijf Nijwa is
dé specialist in het produceren
en aanbrengen van schuimbeton
vloeren, ondergronden, werkvloeren.

Onstaan en gewichtsbesparing
Schuimbeton, een prachtig product waarvan de Romeinen eigenlijk de grondleggers zijn. Zij
kenden de eigenschappen van proteïne, waarvan het schuimmiddel ook nu nog wordt gemaakt. Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventuele toeslagmiddelen en/of vul- en/of hulpstoffen waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Als het materiaal zijn sterkte heeft gehaald, ontstaat een gesloten cellenstructuur
die het schuimbeton zijn isolerende eigenschappen geeft. De toe te passen dikte is direct
afhankelijk van de vereiste druksterkte en isolatiewaarde. De dikte kun je bepalen met de
formule D = λ * R
R-waarde (ca.)
bij een dikte van:

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

V.M.
specie
(Kg/m3)

Warmtegeleidingscoëfficiënt
λ (W/mK)

Kubusdruksterkte
(N/mm2)

Buigtreksterkte
(N/mm2)

Treksterkte
(N/mm2)

10
D
(cm)

20
D
(cm)

25
D
(cm)

400

0.09

0.5

0.10

0.05

1.11

2.22

2.78

500

0.10

1.0

0.15

0.10

1.00

2.00

2.50

600

0.12

2.0

0.35

0.20

0.83

1.67

2.08

700

0.14

2.5

0.44

0.25

0.71

1.43

1.79

800

0.17

3.0

0.50

0.30

0.59

1.18

1.47

900

0.20

3.5

0.60

0.35

0.50

1.00

1.25

1000

0.23

4.0

0.70

0.40

0.43

0.87

1.09

1200

0.30

6.0

1.10

0.60

0.33

0.67

0.83

1400

0.40

8.0

1.45

0.80

0.25

0.50

0.63

1600

0.50

10.0

1.85

1.00

0.20

0.40

0.50

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op droog materiaal/droge omgeving.
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Duurzaam bouwen (Dubo)
Daar waar andere lichtgewicht materialen tegenslag ondervinden ten aanzien van de duurzaamheid aspecten en grondstofprijzen, weet schuimbeton zich als een sterke speler in de
lichtgewichtklasse te handhaven. Schuimbeton bestaat voor 90% uit lucht en water, daarnaast worden cement en veelal secundaire vulstoffen toegepast. Deze grondstoffen vormen
slechts een geringe milieubelasting. Ook de fabricage vraagt beperkte inzet van energie
en het product is goed te hergebruiken of te recyclen als basisgrondstof. Kortom, een zeer
duurzaam bouwmateriaal (Dubo) voor zowel de woning- en utiliteitsbouw als ook voor de
grond-, weg- en waterbouw.
Makkelijk te verwerken en kostenbesparend
Nijwa kan schuimbeton produceren volgens de natte en droge lijn methode. Bij de natte
lijn methode worden cement, water en vulstoffen in een truckmixer naar het bouwwerk vervoerd. De volledig zelfstandig werkende stationaire menger zorgt ervoor dat de basisspecie
met geïnjecteerd schuim vermengd wordt.
Bij de droge lijn methode worden droge stoffen naar de bouwplaats vervoerd en/of meegenomen in de opslagbunkers van onze speciaal, ingerichte trailer. In dezelfde, volledig
computergestuurde, trailer zorgt de menginstallatie voor de menging met water en het
schuimaggregaat voor de injectie met schuimstof.
Betonpompbedrijf Nijwa betrekt de grondstoffen van een zusteronderneming (Remix Droge
Mortel) en begeleidt het project van A tot Z. Dit betekent voor onze opdrachtgevers dat ze
zich geen zorgen hoeven te maken omtrent bestellingen, afstemming e.d.
Voor beide systemen zorgen de pompen ervoor dat het schuimbeton door de slangen naar
de bestemming wordt getransporteerd. Hier wordt de specie door Nijwa personeel op de
ondergrond gespoten, verdeelt en netjes afgewerkt.
Schuimbeton kan makkelijk worden verwerkt en zo kunnen vele vierkante meters snel en
door relatief weinig personeel worden gelegd.

Betonpompbedrijf
Nijwa BV
Kanaalstraat 20

tel.: (074) 249 33 77

Postbus 530

fax: (074) 243 96 25

7550 AM Hengelo (O)
e-mail: info@nijwapompen.nl
internet: www.nijwapompen.nl

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Toepassingen
Schuimbeton wordt o.a. toegepast voor
isolerende werkvloeren, isolerende dakafschot, vloeregalisatie, vloerrenovatie,
ondergrond voor wegen en terreinen
(bv sportvelden) en dergelijke, kadeconstructies, bodemafsluiter, op zand
gestorte begane-grond vloeren voor
lichte belastingen (renovatie en nieuwbouw), de vulling van riolen, kelders,
waterleidingen en tanks, opvulling holle
ruimte tussen kunststof zwembaden en
omgeving.

Voordelen, kenmerken en toepassingen
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Combinatie van
isolatievloer en
werkvloer in één
bewerking
Gemakkelijk en
praktisch overal
aan te brengen
Compleet in het werk
aan te brengen
Efficiënte, tijd- en
kostenbesparende
productie
Regelbare
vloeibaarheid
Volledige vulling
Gering gewicht
Goede druken treksterkte
Thermische isolatie
Akoestische isolatie
Toepasbaar tot ± 30
meter boven maaiveld
Afschotmogelijkheden
Snelle uitharding
Geschikt voor isolatie
van kruipruimten
Vullen van (rioolen pijp-) leidingen,
putten, tanks, kelders
en loze ruimten

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Vul- en ophoogmateriaal voor bouwrijp en toegankelijk
maken van bouwterreinen
Zelfnivellerend
Egalisatie van vloeren
met niveauverschillen,
bijv. bij renovatieen restauratiewerken
Paalfundering in
zettingsgevoelige
grondstucturen
Onderafdichting
van stortvakken
voor vervuilde grond
en kruipruimten
Stabilisatie van taluds,
kademuren, walbeschoeiing, dammen, wanden van
bouwputten, zwembaden en baanvakken
Beschermt oevers en
waterkeringen tegen
afkalving
Overkluizing van
leidingstraten
Vult holle ruimten in
muren en kolommen

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoog draagvermogen
Hoog drijfvermogen
Gaat verzakkingen en
negatieve kleef tegen
Ongevoelig voor
vocht, schimmel,
rotting, ongedierte,
zuren, extreme
weersinvloeden en
grote temperatuur
schommelingen
Verlaagt relatieve
vochtigheid
Brandwerend
Na uitharding
goed bewerkbaar
Volledig recyclebaar
Isolatie van op staal
gefundeerde vloeren,
bijv. koel- en vrieshallen, bedrijfshallen,
woningen, tankbodems, wegen,
fiets- en wandelpaden,
parkeerterreinen,
tennis- en atletiekbanen in gebieden
met een slappe
ondergrond

Bel ons voor informatie over de nieuwste toepassingen en mogelijkheden.
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10 gouden uitvoeringstips

1. Stop grond- en regenwater
De ondergrond moet altijd vrij zijn van water bij het aanbrengen van schuimbeton. Maar ook na verharding van schuimbeton kan water schade
veroorzaken als de constructie gaat opdrijven. Veelal is het dan twijfelachtig of het schuimbeton weer goed aangesloten op z’n plek terugkomt als
het water weer verdwijnt. Zorg dus voor een goede afvoermogelijkheid van water en/of voor voldoende ballast.

2. Voorkom overbelasting
Ook in de bouwfase dient de belasting op schuimbeton de dan toegestane (punt)last niet te overschrijden; let vooral op puntlasten, zoals rolsteigers op kleine wieltjes, waardoor het schuimbeton lokaal kan verpulveren.

3. Bij regenval geen schuimbeton aanbrengen
Schuimbeton is bij aanbrengen een vloeibaar product dat in aanvang een zeer fragiele sterkte bezit. De eerste uren na aanbrengen levert het
toegepaste schuimmiddel nog de stabiliteit, waarna geleidelijk het cement een aanvangssterkte begint te krijgen. Een licht buitje (motregen) veroorzaakt geen schade aan het schuimbeton en is zelfs wel bevorderlijk. Echter neerslag van enkele mm’s kan het oppervlak beschadigen en nog
grotere neerslaghoeveelheden kunnen het schuimbeton ontmengen. Afhankelijk van de toepassing van het schuimbeton dient een werk afgelast
te worden bij voorspelde regenbuien. In sommige gevallen zijn maatregelen te treffen, zoals een tent boven het werk. Bij vorst is het aanbrengen
van schuimbeton sowieso uitgesloten. Na verharding is vorst geen probleem.

4. Schuimbeton verpompen lukt tot op 30 m hoogte
Verpompen van het vloeibare schuimbeton is prachtig maar niet oneindig. Boven de 30 m opvoerhoogte ontstaat ontmenging van het schuimbeton waardoor de kwaliteit niet meer gegarandeerd kan worden. De kans op een zogenaamde ‘klapper’ van een slang neemt ook aanzienlijk toe.

5. Lucht is er genoeg op de bouwplaats, maar water ook?
Het gangbare schuimbeton van 500 kg/m3 bestaat voor 70% uit kleine luchtbelletjes en voor ca. 20% uit water. Schuimbeton wordt om kwalitatieve en economische redenen op de bouwplaats vervaardigd. Bij een productie van 300 m3 is dus 60 m3 water nodig. Dit houdt in dat een wateraansluiting met een capaciteit van 10m3 per uur noodzakelijk is. Dit kan gerealiseerd worden door middel van een standpijp op het waterleidingnet
of met behulp van een klokpomp vanuit schoon open water in de nabijheid van het werk.

6. Vermijd huidcontact
Zoals bij elk cementgebonden materiaal dient huidcontact met de specie vermeden te worden. Schuimbetonspecie is sterk alkalisch en heeft een
schurende werking, waardoor de huid kapot kan gaan. Spoel specie zo snel mogelijk van de huid met water.

7. Verdrinkingsgevaar in schuimbeton
In schuimbetonspecie met een volumieke massa lager dan water blijft een mens niet drijven. Daarom dienen bij laagdiktes groter dan 400 mm
veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingsborden, hekken, afzetlinten of zelfs bewaking.

8. Laat schuimbeton met rust
Schuimbetonspecie hoeft, in tegenstelling tot gewone beton, niet verdicht te worden. Sterker nog, het mag niet verdicht worden (ontmenging), dus
ook geen hei- of trilwerk uitvoeren nabij een verse schuimbetonstort.

9. Bekisting licht, maar dicht
De bekisting voor een schuimbetonstort dient de volle hydrostatische druk van het vloeibare product te kunnen weerstaan. De vloeistof is echter
lichter dan beton en meestal ook lichter dan water. De naden van bekisting en de aansluiting van de kist op de ondergrond vragen aandacht, omdat schuimbeton door zijn vloeibaarheid al kan weglekken via een spijkergat. Daarom naden en gaten goed afdichten met specie, PUR-schuim of
glaswol.

10. Kabels en leidingen fixeren
Kabels en leidingen dienen plaatsvast gemonteerd en afgedopt te worden, zodat deze niet opdrijven of vollopen.

Betonpompbedrijf
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Nijwa Vloeispecie

Nijwa Betonpompen,
altijd en overal
voor elke toepassing
Betonpompbedrijf Nijwa is
dé specialist in het produceren
en aanbrengen van vloeispecie
werkvloeren.
Een vloeispecie werkvloer is een
harde, vlakke laag waarop een
betonbewapening kan worden
gesteld.

Vloeispecie is een vloeibare, zelfnivellerende zand-cement specie en is de vervanger van
de stampbetonvloer die met een kubel wordt gestort. Men spreidt het beton met schep
en hark tot een egale laag. Vanwege de zware lichamelijke arbeid is men overgegaan
op betonpompen, die door slangen de vloeispecie aanbrengen. Als we het aanbrengen
in een laagdikte van 2,5 à 3 cm op een uitgevlakt zandbed, ontstaat er een zeer vlakke
hoogwaardige werkvloer met een volumieke massa van 2100 kg/m3. Vloeiwerkvloeren
kunnen dienst doen als werk- of isolatievloer. Op de bouwplaats vormt de werkvloer de
laag tussen de zandbedding en de nieuw te storten betonvloer. Hierop wordt het betonijzer gemonteerd, waarna de beton gestort wordt. Werkvloeren zijn er in twee varianten:
• werkvloer van vloeispecie (2100 kg/m3)
• isolerende werkvloer van schuimbeton (< 2100 kg/m3).
De mobiele betonpompen die hiervoor worden ingezet, zijn compleet geautomatiseerd en
staan garant voor een constante kwaliteit.
Betonpompbedrijf Nijwa is specialist in het verpompen van vloeispecie op elke gewenste locatie in de weg- en waterbouw, utiliteits- en woningbouw en agrarische sector. De
modernste pompen, de eigen technische dienst en de betontechnologisch geschoolde
en ervaren machinisten staan garant voor kwaliteit en goede oplossingen op de bouwplaats zelf. Vloeispecie kan snel en gemakkelijk worden verwerkt omdat het vanzelf uitvlakt door het hoge vloeiend vermogen. Onze vloeispecievloeren hebben verschillende
uithardings- en uitdrogingstijden en ook de verwarmingsvoorschriften zijn afhankelijk
van de samenstelling van de specie. De receptuur wordt op basis van uw wensen
en gegevens gemaakt door onze gespecialiseerde betontechnologen. De vloeispecie
wordt compleet in het werk aangebracht, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Per dag
kunnen wij, als het een vlakke vloer zonder palen is, ca. 4000 m2 aanbrengen.
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Vloeispecie

Voordelen, kenmerken en toepassingen
•

Gegarandeerde dekking

•

Hoge vlakheid

•

Gemakkelijk en praktisch overal aan te brengen

•

Efficiënte, tijd- en kostenbesparende productie

•

Regelbare vloeibaarheid

•

Goede druk- en treksterkte

•

Onderafdichting van stortvakken voor vervuilde grond en kruipruimten

•

Ongevoelig voor vocht, schimmel, rotting, ongedierte, zuren,
extreme weersinvloeden en grote temperatuur schommelingen

•

Brandwerend

•

Volledig recyclebaar
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Nijwa Voegenbeton

Nijwa Betonpompen,
altijd en overal voor elke toepassing
Betonpompbedrijf Nijwa is de leverancier voor
het vullen van de voegen tussen prefab betonnen kanaalplaatvloerelementen. Door deze werkzaamheden met behulp van ons systeem uit
te voeren is niet langer een ploeg van 4 à 5
personen met een kraan en kubel nodig. Met de
Nijwa voegenbetonmethode kunnen de voegen en
sparingen door enkele personen, zonder kraan,
op ieder gewenst tijdstip snel, volledig, arbeidsvriendelijk en kostenbesparend worden gevuld.

De efficiënte en besparende methode voor het vullen van voegen en
sparingen in kanaalplaatvloeren
De specie wordt met een mobiele pompunit door een slang naar de kanaalplaatvloer
getransporteerd en daar met behulp van een speciale lans in de voeg aangebracht. De
voegenbeton is zelfverdichtend, heeft uitstekende vloeieigenschappen, zakt niet door de
naden en spoelt niet uit bij regen. Ook verhoogt de voegenbeton de schijfwerking van de
vloer waardoor een hogere constructieve waarde wordt verkregen zodat op de druklaag
kan worden bespaard. Een besparing op de druklaag resulteert in materiaalbesparing,
gewichtsbesparing, ruimtewinst en/of een geringere gevelhoogte. Onze voegenbeton biedt
de constructeur en de architect de mogelijkheid om lichter en met minder materiaal te
construeren, de (kanaal)plaatvloerenfabrikant een toegevoegde waarde van zijn product
en de aannemer een kostenbesparende, arbeidsvriendelijke en efficiënte bewerking. Voor
de opdrachtgever resulteert de toepassing van Voegenbeton in lagere bouwkosten, een
kortere bouwtijd en een hoogwaardiger gebouw.
In samenwerking met een droge mortel fabrikant is een hoogwaardige fabrieksmatig droge
mortel geproduceerd, die speciaal is ontwikkeld voor het vullen van de smalle en diepe
voegen tussen de elementen van kanaalplaatvloeren en kant & klaar vloeren. De mortel
wordt door onze zusteronderneming Remix Droge Mortel op de bouwplaats aangeleverd
en op het gewenste moment door een menger met water gemengd tot een homogene
verpompbare specie.
Technische gegevens

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Classificatie

RB 032 (C20/25)

Karakteristieke druksterkte

≥ 25 N/mm2

≥ 35 N/mm2

Druksterkte bij 20 °C na 1, 3, 7, 28 dagen

ca. 7, 16, 24, 35 N/mm2

Water cement factor

< 0,55 m/m

< 0,55 m/m

Uitlevering 1000 kg

ca. 560 ltr

ca. 560 ltr

Verwerkingstijd

2 uur

2 uur

Consistentiegebied

4 (plast/vloeibaar)

4 (plast/vloeibaar)

Volumieke massa

ca. 2250 kg/m3

ca. 2250 kg/m3

Grootste korrelafmeting

6 mm

6 mm
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Nijwa Voegenbeton

Voordelen, kenmerken en toepassingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige, homogene, zelfverdichtende en kwalitatief hoogwaardige voegvulling.
Goede aanhechting, hoge sterkte en minimale krimp.
Verhoging van de schijfwerking van de vloer.
Minder kans op scheurvorming.
Zakt niet door de naden en spoelt niet uit bij regen.
Arbeidsvriendelijke en arbeidsbesparende methode.
‘Specie on demand’, op ieder gewenst moment is de juiste hoeveelheid voegenbetonspecie beschikbaar.
Geen extra ondervrachtkosten en wachttijdkosten, zoals bij natte betonspecie.
Geen geknoei, verspilling en restant op de bouwplaats.
Geen kraan op de bouwplaats benodigd.
Werkzaamheden kunnen door slechts 2 personen worden uitgevoerd.
De voegen kunnen zelfs nog worden gevuld als bovenliggende verdiepingsvloeren,
dakplaten en het glas al zijn aangebracht.
Ook bij regenachtig weer kan er worden door-gewerkt, de specie spoelt niet uit.
Silo’s kunnen op de bouwplaats eenvoudig worden bijgevuld door de bulkwagens van
Remix.
Eenvoudiger logistiek; inplannen van betonmixers, eigen vaklieden en een kraan is niet
meer nodig.
Het aanbrengen wordt door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd waardoor de aannemer hiervoor geen vaklieden hoeft vrij te maken en hij zich op zijn kerntaken kan
richten.

Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar zijn geheel vrijblijvend, aangezien
het resultaat altijd wordt bepaald door een complex van factoren dat buiten onze controle of beoordeling valt.
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AGAR Holding BV
De AGAR Holding is sinds
1955 een overkoepelend
samenwerkingsverband
van een aantal brancheverwante bedrijven in de
bouwwereld. Binnen de
holding heeft elk bedrijf
een eigen identiteit,
opereert zelfstandig en
neemt een vooraanstaande
positie in op de markt.

AGAR
uw
vertrouwen
waard

De AGAR Holding kent een organisatiestructuur waardoor tussen de ondernemingen een optimale
uitwisseling plaats vindt van kennis, kunde en ervaring. Hierdoor beschikken de bedrijven over faciliteiten die, door hun innovatieve en professionele karakter, de afnemers een beslissende voorsprong
geven. Samenwerking en synergie zijn dan ook begrippen die eigenlijk al vanaf de start onze
bedrijven kenmerken en mede hebben bijgedragen aan de goede naam die we in de markt hebben.
De AGAR Holding bestaat uit de volgende werkmaatschappijen. Remix Dry Mortar Ltd. in de U.K. is
een gelieerde onderneming.

Betoncentrale
Twenthe BV

Betoncentrale
Rijnmond BV

Betoncentrale
Diamant BV

Betonpompbedrijf
Nijwa BV

Zandmaatschappij
Twenthe BV

www.betoncentrale.nl

www.betoncentralerijnmond.nl

www.betoncentralediamant.nl

www.nijwapompen.nl

www.zandmij.nl

Remix Droge
Mortel BV

Handelsmerk

Remix Dry
Mortar Ltd.

Diamant Beton BV

Orion Beton BV

www.remix.nl

www.sakrete.nl

www.remixdrymortar.co.uk

www.diamant-beton.nl

www.orionbeton.com
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