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Productomschrijving 
Rocketfix is een industrieel vervaardigde droge beton, die gekenmerkt wordt door zijn korte uithardingstijd en het feit 

dat hij verwerkt kan worden zonder mengen. Rocketfix is drager van het CE label. 

 

Toepassingen 
Voor het snel vastzetten, verankeren en het ballasten van : 

 palen 

 droogmolens  

 afsluitingen 

 speeltoestellen 

 tuinbanken, pergola’s 

 verkeersborden 

 … 

 

Ondergrond en omgeving 
De ondergrond moet vorstvrij zijn. De Rocketfix enkel verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. De 

omgeving evenals ondergrond dient minstens 24 uur vorstvrij gehouden te worden.  

 

Gebruiksaanwijzing  
1. Voorbereiding 

Graaf een gat met de gewenste afmetingen. 

2. Verwerken 

a. Vul het gat voor ongeveer de helft met zuiver water. 

b. Plaats de paal of het te fixeren voorwerp in het gat. 

c. Strooi de Rocketfix langzaam en gelijkmatig vanuit de zak in het water rondom de paal totdat het 

gehele gat gevuld is en het droge materiaal geen water meer opneemt. Giet indien nodig water bij. 

d. Licht de paal een heel klein stukje op zodat er Rocketfix kan ondervloeien, daarna niet meer bewegen. 

e. Stutten of schoren van de paal hoeft niet, want Rocketfix verhardt binnen 15 minuten.  

f. Werk het eindoppervlak indien gewenst glad af met een plakspaan of truweel. 

3. Nabehandelen 

Dek het oppervlak af met een deel van de verwijderde aarde. 

 

Verwerking 
Eens de binding is ingetreden mag de Rocketfix niet meer vermengd worden, noch door toevoeging van extra water of 

extra poeder.  De technische gegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C en een relatieve 

luchtvochtigheid van 50%.  Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer.  Hogere temperaturen 

verkorten de bindings- en verhardingsduur. 
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Gebruikelijke doseringen per zak van 25kg 

Rocketfix Volume beton 

25 kg 14L 
 

Verbuiksgegevens 
Onderstaande verbuiksindicaties gelden als rekenvoorbeeld.  Het toe te passen ballastgewicht is afhankelijk van de 

grootte, gewicht en belasting van het object : 
 Afmetingen gat in cm (lengte x breedte x diepte) 

 20 x 20 x 20 20 x 20 x 30 30 x 30 x 30 30 x 30 x 45 45 x 45 x 30 45 x 45 x 45 

Ronde paal Ø 5 cm 14 kg 20 kg 47 kg 71 kg 107 kg 161 kg 

Ronde paal Ø 7.5 cm 13 kg 19 kg 46 kg 69 kg 106 kg 159 kg 

Ronde paal Ø 10 cm 11 kg 17 kg 44 kg 66 kg 104 kg 156 kg 

Vierkante paal □ 5 cm 13 kg 20 kg 47 kg 70 kg 107 kg 161 kg 

Vierkante paal □ 7.5 cm 12 kg 18 kg 45 kg 68 kg 105 kg 158 kg 

Vierkante paal □ 10 cm 11 kg 16 kg 43 kg 64 kg 103 kg 155 kg 

 

Verpakking  
Zakken van 25 kg. 

 

Gevaren en voorzorgsmaatregelen  
Ingevolge Richtlijn 2003/53/EC, is het oplosbaar CrVI gehalte beperkt tot 0,0002% en bevat Rocketfixn een 

reductiemiddel voor oplosbaar CrVI dat actief is gedurende minstens het aantal maanden vermeld bij de 

verpakkingsdatum. 

 

Gevaren: 
R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid 

R41: Gevaar voor ernstig oogletsel 

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 

 

Voorzorgsmaatregelen: 
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren 

S22: Stof niet inademen 

S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen 

S36/37: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 

S39: Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen 

S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen 

 

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag 
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Eigenschappen: 

 

 
 
 
 
 

DIAMUR NV 
Zwarte Weg 47, Kade 367 
2030 Antwerpen 

Eigenschap Norm rocketfix 

Sterkteklasse NBN 15-001:2004 NPD 

Waterbehoefte - NPD 

Drukweerstand NBN 15-001:2004 NPD 

Maximale korrel - 10 mm 

Milieuklasse NBN 15-001:2004 NPD 

Gebruiksdomein NBN 15-001:2004 NPD 

Sterkteklasse NBN 15-001:2004 NPD 

Waterbehoefte NBN 15-001:2004 NPD 

NPD = No Performance Determined 

 

 

EG conformiteitsverklaring: 
 
Ondergetekende, verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) namens DIAMUR NV, gevestigd: 
Zwarte weg 47, Kade 367 te 2030 Antwerpen, dat het in dit productspecificatieblad genoemde product voldoen aan de eisen in NBN EN 
15-001 voor de eigenschappen genoemd in tabel ZA.1 van bijlage ZA van deze norm. 
 
Het FPC systeem is door de certificatie-instelling CRIC beoordeeld en het FPC certificaat met nummer: 
0965-CPD-MM0504 werd per 20 december 2005 toegekend 
 
Antwerpen, 1 november 2011    getekend: 
        B. Van den Braembussche 
        Directeur 
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