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Speciaal voor de vloerenmarkt heeft Mebin een 

betonsamenstelling ontwikkeld met de naam 

Floorcrete®. Dit product is bij uitstek geschikt 

voor monolitisch af te werken vloeren.



Productomschrijving

Floorcrete® bevat een uniek bindmiddel ontwikkeld met 

cement leverancier ENCI. Dit zorgt ervoor dat het bleeding 

effect tot een minimum beperkt wordt. Het afwerken van 

de vloer kan daardoor in een vroeger stadium beginnen ten 

opzichte van mengsels op basis van 100% hoogovencement. 

De unieke combinatie van een speciaal bindmiddel en 

de uitgekiende verhouding tussen zand en grind maakt 

Floorcrete® uitstekend verwerkbaar. Floorcrete® heeft 

bovendien een gefaseerde sterkte-ontwikkeling. Deze 

eigenschap zorgt ervoor dat de vloer minder scheurgevoelig is.

Voordelen

• Weinig tot geen bleeding

• Zeer stabiel

• Goede verwerkbaarheid

• Over grote afstanden verpompbaar

• Snel af te werken 

• Lage scheurgevoeligheid 

• Met gebruikelijke materieel af te werken

Leveringsprogramma

Floorcrete® is verkrijgbaar in de sterkteklasse C12/15 tot 

en met C30/37 en in alle milieu- en consistentieklassen.  

Floorcrete® kan zowel op samenstelling als onder KOMO-

certificaat worden geleverd.   

Meer informatie 

kunt u krijgen bij de Mebin-centrale bij u in de buurt (zie 

www.mebin.nl). Wij maken graag een afspraak met u om de 

voordelen van Floorcrete® voor uw project verder uit te werken.    

Floorcrete®

Goede verwerkbaarheid

Met het gebruikelijke 
materiaal af te werken 

Goed verpompbaar

Duurzaam bouwen, samen met u
Duurzaamheid en de beperking van de milieu-
belasting speelt op verschillende vlakken, van-
af het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het 
hergebruik.
Samen met haar partners binnen het bouw-
proces zorgt Mebin voor een ecoverantwoorde 
aanpak.

Mebin biedt ondersteuning voor:
  de verbetering van de milieuprestaties van 
bouwmaterialen en -producten op basis van 
LCA
  het in beeld brengen van de CO2-footprint 
van uw specifieke betonproducten

  het CO2-neutraal bouwen door middel van 
emissiereductie certificaten.

Mebin is houder van het Beton Bewust|CSC 
certificaat, het Nederlandse certificerings- 
systeem dat valt onder de wereldwijde CSC 
standaard en geldt voor: verantwoord gewon-
nen grondstoffen, verantwoord geproduceerd 
beton en verantwoord inkopen van beton. Het 
systeem kent beoordelingscriteria op economi-
sche, sociale en ecologische factoren. 
Samenwerken met Mebin verschaft u zeker-
heid op het gebied van duurzaam bouwen met 
beton.

Algemeen
Mebin is marktleider op het gebied van beton-
mortel in Nederland, zowel qua volume, pro-
ductenprogramma als betonkennis. Mebin 
heeft verspreid over het land een dertigtal  
moderne eigen centrales. Voor het transport 
van de betonmortel staan circa 200 truck-
mixers en 20 pompmixers ter beschikking. 
Aan zowel de directe afnemers als aan derden 
geeft Mebin tevens specialistische adviezen 
over de toepassingsmogelijkheden van beton 
en over het gebruik van andere cementgebon-
den species.

Bestellingen
T 073 206 60 00 
bestellingen@mebin.nl 
F 073 206 60 10

www.mebin.nl
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