
SIMTOP® Agri betonplaten

Type
Afwerking 

Toplaag

Afwerking 

Randen

Aftandaard 

houder
Aslasten Wapening Wapening Soort beton Hijs - voorziening

SIMTOP® mal glad velling / rond standaard tot 20 Ton transport constructief LVB haken / vacuϋm

SIMTOP® strakke vlakke betonplaten

Betonsterkteklasse vullaag: C 55/67

Betonsterkteklasse deklaag: C 70/85

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

Type
Lengte

cm

 L

Breedte 

cm 

B

Dikte 

cm 

D

Dikte 

cm 

D¹

Transport        

Wapening  

Constructieve 

Wapening
Gewicht stuk Hijs Mogelijkheden

200 100 10 3  √  √ 470 vacuϋm / haken

200 100 12 3  √  √ 565 vacuϋm / haken

200 100 12 3  √  √ 565 vacuϋm / haken

250 100 12 3  √  √ 705 vacuϋm / haken

300 100 12 3  √  √ 848 vacuϋm / haken

50 100 10 3  √  √ 118 vacuϋm / haken

50 100 12 3  √  √ 142 vacuϋm / haken

50 200 10 3  √  √ 235 vacuϋm / haken

50 200 12 3  √  √ 282 vacuϋm / haken

100 100 10 3  √  √ 235 vacuϋm / haken

100 100 12 3  √  √ 282 vacuϋm / haken

150 100 10 3  √  √ 353 vacuϋm / haken

150 100 12 3  √  √ 585 vacuϋm / haken

Deze Agri betonplaten zijn speciaal ontwikkeld voor voer 

opslag. De uiterst dichte structuur van de uitgeharde deklaag C 

70/85 maakt een veel hogere weerstand tegen aantasting van 

agressieve bestanddelen van voerzuren dan standaard beton. 

Deze is namelijk nagenoeg poriënvrij zodat de inhoud de 

negatieve invloed enorm verkleinen. In aslasten tot 20 ton 

verkrijgbaar.

De SIMTOP ®  Agri betonplaten                                                                                                                                                                                                                                                                                       

worden geproduceerd met een spiegelgladde deklaag. De beton van deze deklaag wordt geproduceerd met een speciale PREMIUM cement. Belangrijk tijdens 

de productie van deze betonplaten is dat het bindmiddel van de deklaag bestaat uit 100 %  speciaal cement en dat er geen kalk of ander vulmiddel worden 

toegepast. “ Dit verkort de levensduur aanzienlijk “.                                                                                                                                                                                                                         

De uiterst dichte structuur van de uitgeharde deklaag C 70/85 maakt een veel hogere weerstand tegen aantasting van agressieve bestanddelen van voerzuren 

dan standaard beton. De hoge bestendigheid wordt bereikt met een speciaal cement. Deze cement heeft ultrafijne deeltjes hoogovenslak waarvan de 

samenstelling afgestemd is op de uiteindelijke eis die gesteld worden aan het verlagen van aantasten door voerzuren. Deze is namelijk nagenoeg poriënvrij 

zodat de resten van de inhoud de negatieve invloed enorm verkleinen. 

De combinatie van deze eigenschappen is onmogelijk te bereiken met conventionele cement.
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