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7De naadloze perfectie voor de wegenbouw

Speciaal voor de wegenbouw heeft Mebin een 

betonsamenstelling ontwikkeld met de naam 

Streetcrete®. Dit product is bij uitstek geschikt 

voor alle voorkomende straatwerkzaamheden, 

van busbanen tot rotondes.



Productomschrijving

Mebin heeft samen met staalvezelleverancier Bekaert een 

vezelversterkte betonsamenstelling ontwikkeld speciaal voor 

de wegenbouw.

Met Streetcrete® is het mogelijk om beton aan te brengen tot 

35 meter* lengte zonder dilataties, grotere afstanden behoren 

ook tot de mogelijkheid (op aanvraag).

Streetcrete® is bijzonder geschikt voor:

•  Rijbanen, bushaltes, busstroken, rotondes, opstelplaatsen, 

benzinestations, enz.

Streetcrete® presteert beter dan andere vergelijkbare 

producten op de markt.

Voordelen

• Minder dilataties

•  Wapening in de gehele doorsnede d.m.v. vezels waardoor 

dichtere structuur, minder indringing, dus duurzaam

•  Lagere CO2 voetprint zowel op transport als op staal (t.o.v. 

traditioneel)

•  Minder arbeid(kosten) geen wapening aanbrengen en 

(minder) voegen zagen

• Sneller aanbrengen (tijdswinst)

• Geluidsbeperkend

• Minder onderhoud

Leveringsprogramma

Streetcrete® is verkrijgbaar in alle kwaliteiten en in alle 

milieuklassen.  

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 Streetcrete® voor uw project verder uit te 

werken.    

Streetcrete®

Wapening in de gehele doorsnede

*e.e.a. afhankelijk van de onderliggende fundatie. 
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Streetcrete

Alternatief bestaande 
uit cocktail van vezels

Vervorming

fbr (N/mm2)     fe,300 [N/mm2]   fe,150 [N/mm2]

Resultaten 4-puntsbuigproef

Minder arbeid(kosten)

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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