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Inleiding

WAARSCHUWING

Inhoudsopgrave

Belle Group behoudt zich het recht voor machinespecifi caties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Zorg dat u vertrouwd bent met de machineregelaars en lees hoe u de machine veilig kunt onderhouden. (N.B.: zorg, in verband met
noodsituaties, dat u weet hoe u de machine moet uitzetten alvorens deze in te schakelen.)
Draag altijd geschikte veiligheidskleding.
Mocht u vragen hebben over de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor deze machine, neem dan contact op met uw opzichter of 
met BELLE GROUP: +44 (0)1298 84606

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de machine in gebruik te nemen of 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.WAARSCHUWING

Eventuele onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan/van de elektrische componenten, moeten 
worden uitgevoerd door een bevoegde electriciën.VOORZICHTIG

Gefeliciteerd met de aankoop van deze hoge kwaliteit betonmolen.

Deze machine is gebouwd volgens de huidig van kracht zijnde richtlijnen van de EEG, wordt geleverd met een verklaring van 
conformiteit, en draagt dus de CE markering die in bepaalde landen vereist is. Bewaar deze handleiding bij de machine voor 
toekomstig gebruik.

Elektrische uitrusting
Gebruikershandleiding
Alle personen die deze machine installeren, ineenzetten, bedienen, starten, regelen, onderhouden en repareren, moeten eerst deze
gebruikershandleiding lezen en volkomen begrijpen.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar:
De eigenaar dient er op toe te zien dat deze machine uitsluitend door hiertoe bevoegde personen wordt bediend, onderhouden en 
gerepareerd.

OPSLAG
Wanneer de machine niet in gebruik is, moet deze op een droge, afgesloten plaats worden opgeslagen. Buiten bereik van kinderen 
houden.

Uitsluitend gebruiken voor toepasselijke doeleinden:
Betonmolens zijn ontworpen voor het mengen van beton, specie en pleisterkalk. De molen mag uitsluitend voor deze doeleinden 
worden gebruikt en is niet geschikt voor het mengen van brandbare of explosieve stoffen. De molen moet ook niet worden gebruikt in 
een explosieve omgeving.

ONDERHOUD EN REPARATIES
Bij het onderhoud van deze machine, dient men uitsluitend de van de fabrikant afkomstige, originele reserve-onderdelen te gebruiken.
Eventuele garantie-aanspraken van de gebruiker kunnen worden afgewezen indien er andere reserve-onderdelen dan die van de 
fabrikant zijn gebruikt. 

De betonmolen mag uitsluitend door hiertoe bevoegde personen worden gerepareerd, en dit dient conform de eisen van de CE 
markering (indien van toepassing) en zonder afwijking van de oorspronkelijke specifi catie te geschieden.
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Technische Gegevens

A

D

B C

FE

Alle Modellen Minimix 150
A - Hoogte (zonder standaard) 890 mm
B - Breedte (zonder standaard) 597 mm
C - Lengte (zonder standaard) 1211 mm
D - Hoogte (op standaard) 1432 mm
E - Breedte (op standaard) 1056.5 mm
F - Lengte (op standaard) 1227 mm

Electrische Modellen 110v 50Hz 230v 50Hz 230v 60Hz 415v 50Hz
Leeg gewicht 55.5 Kg 55 Kg 55 Kg 57 Kg
Gewicht standaard  9.5 Kg 9.5 Kg 9.5 Kg 9.5 Kg
Maximale inhoud trommel  130 ltr 130 ltr 130 ltr 130 ltr
Maximale menghoeveelheid  90 ltr 90 ltr 90 ltr 90 ltr
Draaisnelheid trommel (t.p.m.)  24 24 24  24
Nominale spanning  110v 230v 230v 415v
Nominale stroom  5.0amp 2.6amp 3.0amp 1.0amp
Nominaal vermogen 0.55 kW 0.55 kW 0.6 kW 0.55 kW
Netfrequentie  50Hz 50Hz 60Hz 50Hz
Motortoerental  2850 2850 3480 2780
Beschermingsklasse  IP45 IP45 IP45 IP45
Energieverbruik  550 W 550 W 670 W 550 W
Gemeten geluidssterkteniveau 84 dB(A) 84 dB(A) 84 dB(A) 84 dB(A) 
     
Benzine Modellen Briggs &  Honda Honda Robin 
 Stratton GXH50 GX120 EH09DU
Leeg gewicht 60.5 Kg 53.5 Kg 61 Kg 60.5 Kg
Gewicht standaard  9.5 Kg 9.5 Kg 9.5 Kg 9.5 Kg
Maximale inhoud trommel  130 ltr 130 ltr 130 ltr 130 ltr
Maximale menghoeveelheid  90 ltr 90 ltr 90 ltr 90 ltr
Draaisnelheid trommel (t.p.m.)  24 24 5 - 24 24
Modell 2.4hp Vanguard GXH 50 GX120 EH09
Brandstoftype Petrol Petrol Petrol Petrol
Nominaal vermogen 1.8 kW 1.8 kW 2.9 2.1 kW
Gemeten geluidssterkteniveau 92 dB(A) 92 dB(A) 92 dB(A) 92 dB(A)
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Bedieningsfuncties

Luchtinlaat (deze moet niet gedeeltelijk 
of geheel geblokkeerd worden)

Noodstop-knop

Thermisch relais reset-knop (USA Enkel)

Kantelhendels

Standvlak

Draaibare stander boven met 
360° rotatie

Montageclip stander

Mengtrommel

Aan / Uit-knop
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Vóór het aanzetten van de betonmolen
 Controleer het motoroliepeil voordat u de mixer gebruikt. OPMERKING: Bij het vullen en controleren van de olie moet de motor
 horizontaal staan.
 Controleer of alle beschermpanelen op hun plaats zitten en juist zijn aangebracht.
 Draag GEEN loshangende kleding of sieraden die verstrikt zouden kunnen raken in de bewegende delen van deze machine.
 Geschikte kleding dient als volgt te voldoen aan door de EEG gestelde/plaatselijk geldende      
 veiligheidsnormen: overall, werkschoenen, beschermbril, gelaatsbescherming, handschoenen en gehoorbeschermers enz.
 Kantel de betonmolen NIET op de trommelopening wanneer de motor draait.
 Zorg dat een losse aansluitkabel is beschermd tegen beschadiging en dat deze zo ligt dat men er niet over kan struikelen of dat
 de kabel niet bekneld kan komen te zitten onder de betonmolen.
 We adviseren op de op 230V werkende uitvoering een reststroominrichting toe te passen.
 Verwijder alle verpakkingsmaterialen vóór gebruik.

Wanneer de betonmolen in bedrijf is
 Houd onbevoegden uit de buurt van de mengtrommel.
 Controleer of er zich rondom de betonmolen geen obstakels bevinden die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat personen op  
 bewegende delen vallen.
 Controleer altijd of de molen op een horizontale ondergrond staat voordat u gaat mengen.
 Maak u vertrouwd met de bedieningsorganen van deze machine voordat u ermee gaat werken.
 Controleer of alle beschermpanelen op de juiste plaats zijn aangebracht.
 Zorg voor voldoende ventilatie bij het werken met machines uitgerust met een diesel-/benzinemotor in een afgesloten ruimte.
 Vervang versleten/beschadigde waarschuwingsstickers.
 Zorg dat de trommel ronddraait tijdens het leegmaken van de betonmolen.
 Schakel de machine altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als de machine onbeheerd wordt achtergelaten.
 Gebruik de molen NIET als kruiwagen. Koppel de voeding los voordat u de molen verplaatst.
 PAS OP in gevarenzones & bij onder stroom staande delen.
 HOUD REKENING met de richting waarin de uitlaatgassen uitgestoten worden.

Noodstop
Als u de betonmolen in een noodgeval moet uitzetten, dan moet u: bij de elektrische uitvoering (‘Electric’): de motor uitzetten met de 
schakelaar of uitzetten bij het stroomnet, bij de benzine-uitvoering (‘Petrol’): de motor uitschakelen met de schakelaar, zie handleiding
van de motor.

Brandbestrijding
Als de betonmolen vlam vat, schakel dan de elektrische voeding uit. Doof het vuur met een poeder- of koolzuurblusser. Als het vuur
niet geblust kan worden, blijf dan op veilige afstand en bel de brandweer. Als u ook maar enigszins twijfelt of uw machine wel in een 
veilige staat verkeert, neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende servicedienst van Belle.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING - BELANGRIJK 
Als de stopcontacten in uw huis niet geschikt zijn voor de bij dit product geleverde stekker, moet u hem verwijderen (een aangegoten
stekker afknippen) en een geschikte stekker monteren. Volg deze bedradingsinstructies zorgvuldig. Sluit de draden niet op de 
aardpen aan. 

BLAUW = NUL BRUIN = STROOM 

Aangezien de draadkleuren in de stroomkabel van dit apparaat kunnen afwijken van de kleuraanduidingen van de aansluitpunten in 
uw stekker, moet u als volgt te werk gaan: 

Sluit de Blauwe draad aan op het aansluitpunt dat met de letter N wordt aangeduid of Zwart is. Sluit de Bruine draad aan op het
aansluitpunt dat met de letter L wordt aangeduid of Rood is.
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Waarschuwingsstickers

Waarschuwing! Voorzichtig Hanteren.

 Raag Ooberschermers. Brand-en Ontploffi ngsgevaar.

 Draag Ooberscherming. Draag Beschermschoeisel.

 Lees De  Niet Ophangen.
 Gebruikershandleidung.

 Deze Zidje Boven. Niet Meer Dan 3 Hoog Stapelen.

Montagevoorschriften

x1

13mm x1

Controleer of de trommel vast tegen de kraag op de as zit. Trommel el niet te snel opdraai-
en, want hierdoor kan tandwielkast beschadigd raken

Controleer of alle moeren en bouten stevig vastzitten.

Alleen Elektrisch

Benodigde
Gereedschappen:-

PA
R

A
LL

E
L

Noodstopknop
(ALLEEN ELEKTRISCH)

LET OP: Benzinemotor is bij afl evering niet gevuld met 
olie gebruik bijgeleverde fl es voor afvullen machine

Alleen de Honda GX120 motor:-

De positie van de noodstop-
schakelaar van de motor De gebruikershandleiding van 

de noodstopschakelaar

ON

OFF
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Montage Standaard

2

1

3

Kantel de betonmolen NIET op de trommelopening wanneer de motor draait.

 LET OP! Als u de mixer naar de rechtopstaande stand draait, moet u hem altijd aan de voorkant van de mixer optillen.

 OPMERKING: Als u de mixer na gebruik uit elkaar wilt halen, moet u de voorgaande procedures in omgekeerde volgorde   
 uitvoeren. Controleer of de positioneringsklem goed op het frame zit.

Laden & Lossen

Begeef u nooit onder of in de onmiddellijke nabijheid van de machine als deze in een kraan of 
takel hangt. Gebruik alleen de aangegeven hijsogen. Overtuig u er altijd van dat alle hijspunten de 
juiste afmetingen hebben ten opzichte van het gewicht van het produkt.

VOORZICHTIG
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VERLENGINGSKABELS
Een eventueel te gebruiken verlengingskabel mag niet langer zijn dan 30 meter. De draaddoorsnede dient bij de op 230V werkende 
uitvoering 1,5 mm2 te bedragen & 110V werkende uitvoering 2,5 mm2 te bedragen. Controleer of de verlengingskabel zorgvuldig 
wordt uitgelegd, waarbij vermeden dient te worden dat de kabel in vloeistoffen komt te liggen, op scherpe randen en/of op plaatsen
waar voertuigen er overheen zouden kunnen rijden. Zorg ervoor dat de verlengingskabel niet bekneld kan komen te zitten onder 
de betonmolen. Rol de kabel helemaal af, anders wordt deze heet en zou er dientengevolge brand kunnen ontstaan. Controleer of 
eventuele verlengingskabelverbindingen droog liggen en goed beschermd zijn.

THERMISCHE BEVEILIGING
De elektromotor is uitgerust met een thermische beveiliging. Mochten zich er omstandigheden voordoen waarin deze in werking 
treedt, dan schakelt de motor zichzelf uit. Zodra de thermische schakelaar zichzelf heeft teruggesteld, kan de motor weer aangezet
worden met de aan/uit-schakelaar. De terugsteltijd van de thermische schakelaar kan uiteenlopen van 2 minuten tot 10 minuten

VERBRANDINGSMOTOR
Controleer regelmatig het oliepeil, zorg dat de machine vlak staat wanneer u dat doet. Als de motor voor de eerste keer met olie wordt 
gevuld of bijgevuld, neem dan een geschikte motorolie met een kwaliteit van 10W30. Het is 
in uw eigen belang de met de machine meegeleverde gebruiksaanwijzing van de fabrikant 
door te lezen voordat u de machine in werking stelt.

Wanneer de veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn of niet goed werken dient u de mixer 
niet te gebruiken. Neem de voorschriften betreffende ventilatie van uitlaatgassen in acht, 
alle uitlaten hebben een opening aan de linkerzijde van de machine, gezien van achter 
de machine. Om te zorgen dat de mixer goed gesmeerd blijft, dient die altijd te worden 
geopend op een horizontale ondergrond.  Lees altijd de handleiding van de fabrikant 
van de machine voordat u gaat werken met de machine. Zorg voor voldoende ventilatie 
wanneer u benzinemotoren laat draaien in een afgesloten ruimte. Pas op voor hete 
onderdelen.

NB: ALLEEN VARIANTEN VAN DE HONDA GX120 HEBBEN EEN VARIABELE 
SMOORKLEP. KIJK IN DE HANDLEIDING VOOR DE MOTOR VOOR MEER DETAILS 

SCHOONMAKEN
Veeg materiaal dat aan de buitenkant zit eraf. Gebruik GEEN benzine, terpentijn, vernis of verfverdunner, vloeistoffen voor chemisch
reinigen of soortgelijke producten. Kom met vloeistoffen nooit in de buurt van de verbrandingsmotor/elektromotor. Maak de trommel
aan de binnenkant schoon met 1-duims grind en met water. Gebruik hiervoor GEEN bakstenen of iets dergelijks, want dan beschadigt
u de trommel.

ONDERSTEL
De opening aan de onderzijde van het onderstel dient om water weg te laten lopen.

RIEM

Onderhoud

Pas GEEN verlengingskabel toe tussen de transformator en de elektrische voeding. 
Controleer altijd of de kabel tussen de op 110V werkende betonmolen en de transformator 
ten minste 3 meter lang is. Zorg dat de kabel te allen tijde met een kabelbevestigingsbeugel 
aan het onderstel van de betonmolen is bevestigd.

WAARSCHUWING

1

2

Stand voor vullen met olie

Mengstanden
Olievulplug

Alle betonmolens van Belle met elektromotor/benzinemotor zijn uitgerust met een tandriem 
met een vooraf ingestelde spanning. Deze hoeft niet af- of bijgesteld te worden. Probeer 
NIET de riem af te stellen terwijl de motor loopt. Controleer altijd of de verlengingskabel uit 
het stopcontact is getrokken voordat het motordeksel wordt verwijderd.

WAARSCHUWING

Schakel voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren, eerst de motor uit, en koppel de machine
(elektrisch) los van de hoofdvoeding.
Controleer, zodra het onderhoud klaar is, of de betonmolen goed werkt en of alle beschermpanelen juist zijn aangebracht.

ELEKTRISCHE BETONMOLEN
Alle verplaatsbare elektrische apparaten zijn gevaarlijk indien ze verkeerd gebruikt worden. Deze machine werkt maar op één 
spanning. Controleer of de elektrische voeding op dezelfde spanning werkt als de spanning die vermeld staat op het kenplaatje.

Controleer of de motor is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
230V - Pas altijd een reststroominrichting, (aardlekbeveiliging) toe, die rechtstreeks wordt aangesloten op het 230V-stopcontact. Als 
 er een verlengingskabel wordt gebruikt, dient deze rechtstreeks op de reststroominrichting te worden aangesloten.
110V -  Als er een verplaatsbare transformator wordt gebruikt, moet deze minimaal een continu uitgangsvermogen hebben van
 2,5 kW. Gebruik altijd een RCD (Stroombuffer) tussen de 230v voeding en de draagbare transformator.

De symbolen op de AAN/UIT-schakelaar zijn 0 (rood)=UIT en I (groen)=AAN overeenkomstig de internationale normen.

TANDWIELKAST
Het oliepeil in de tandwielkast is vooraf ingesteld in de fabriek. Overtuig u ervan, voordat u het oliepeil in de tandwielkast gaat
controleren, dat de tandwielkast afgekoeld is voordat u de vulplug er afdraait. Vul bij met EP90 of gelijkwaardige tandwielolie in de 
mengstand tot aan het niveau van de vulplug.
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Onderhoud
Controlesheet Schakelaars.

DEFECT: Motor loopt maar 
schakelaar blijft niet ingedrukt.

VRAAG: Machine gestopt 
tijdens functioneren?

ACTIE: CONTROLEER 
STROOMVOORZIENING

VRAAG: Heeft de machine gelopen en is in de 
laatste 60 min uitgeschakeld?

ACTIE: Controleer en test thermische 
beveiliging.
METHODE: Schakel mixer uit en laat 20 
min. afkoelen. OPMERKING: Afstaan kan 
veroorzaakt worden door lage voltage 
voeding. Wanneer afstaan aanhoudt, 
controleer stroomvoorziening als volgt…….

ACTIE: Controleer en test thermische beveiliging.
METHODE:Houd ON-knop minimaal 2 minuten ingedrukt; 
de ventilator op de motor kan het systeem afkoelen.
OPMERKING: Afstaan kan veroorzaakt worden door lage 
voltage voeding. Wanneer afstaan aanhoudt, controleer 
stroomvoorziening als volgt..

110 Volt 230 Volt

ElektrischeGENERATOR
VRAAG: Welke generator wordt gebruikt?
OPMERKING: Minimum generator 2.2KVA continu toelaatbaar. 
Lage voltage kan de thermische schakelaar activeren en/of te 
lage geleverde stroom kan inschakelspoel activeren.

TRANSFORMATOR
VRAAG: Welke transformator wordt gebruikt?
OPMERKING: Minimum transformator 2.5KW 
continu toelaatbaar. Lage voltage kan de thermische 
schakelaar activeren en/of te lage geleverde stroom kan 
inschakelspoel activeren.

VRAAG: Wordt een verlengkabel gebruikt?

VRAAG: Hoe lang is de verlenging?
OPMERKING: Maximale lengte verlengkabel 30 meter. Grotere 
verlenging brengt voltage omlaag. Lage voltage kan de 
thermische schakelaar activeren en/of te lage geleverde stroom 
kan inschakelspoel activeren.

VRAAG: : Kan de geleverde 
voltage veilig gemeten 

ACTIE:
110V Steek transformator direct in het 
lichtnet, dan de machine direct in de 
transformator (Zonder verlengkabel)
230V Sluit machine direct aan op 
lichtnet (Zonder verlengkabel)

INFORMATIE:
230V: Minimale voltage moet zijn 218.5 Volt (-5%)
110V: Minimale voltage moet zijn 104,5 Volt (-5%)
Lage voltage kan de thermische schakelaar activeren en/
of te lage geleverde stroom kan inschakelspoel activeren.

VRAAG: Functioneert de 
machine normaal?

VRAAG: Wordt de correcte 
voeding gebruikt?

Schakelaar blijft nog steeds niet ingedrukt 
Schakelaar vervangen

De mixer functioneert alleen in overeenstemming met ontwerp bij gebruik met correct voltage.
ZORG ALTIJD VOOR GEBRUIK VAN HET JUISTE VOLTAGE 

NEE

JA

JA

JA

JA

JA JA

NEE

NEE

NEE

NEE NEE
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GXH50 Oil Level Flow-Chart

PROBLEEM
Machine will not start.

Is de brandstof
inschakelen?

Is de motor
inschakelen?

Is de vernauwing-
shefboom?

Zal de machine nu
beginnen?

NO JA

NO

JA

Het niveau van de de
motorolie van de controle.
Merk op dat de oliesensor

gepast zo niveau kritiek is is.

Zal de machine nu
beginnen?

Het niveau van de olie moet in positie worden 
gecontroleerd zoals hierboven. 10W30 de olie van 

de motor zou moeten worden gebruikt.

Als de machine nog er niet in slaagt
alstublieft beginnen Schoonheid voor

verdere hulp contacteren

Het element van de de luchtfi lter van 
de controle.

Fuel Valve Lever

OP

OP

OP

OP
VAN

Gesloten
Gesloten

Chokehendel

Open

PA
R

A
LL

E
L

Onderhoud
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Mengtips
Mengverhoudingen
De correcte mengverhouding (cement:zand:grind) hangt af van het soort toepassing; harder beton heeft meer cement nodig, een 
rubberen toepassingen te hebben meer aggregaten nodig. Onderstaande mengverhoudingen zijn richtlijnen: de beste verhoudingen 
kunnen afhangen van de kwaliteit van het gebruikte zand/grind.

Voeg eerst water toe - ongeveer 7 liter; meer of minder toevoegen hangt af van het gewenste type mengsel. Voeg voordat die het 
cement erbij doet een deel van de toevoegingen toe om samenkleven te voorkomen. Werk consequent in overeenstemming met de 
verhouding van de grondstoffen voor elke type betonmengsel dat u wil bereiden.

Een goed mengsel verkrijgen
De mengtijd voor beton bedraagt ongeveer 2-4 minuten nadat alle grondstoffen (inclusief het water) zijn toegevoegd - teveel mengen
kan de sterkte van het mengsel verminderen en afscheiding van toevoegingen van mindere kwaliteit bewerkstelligen.
Pas op voor toevoegingen van lage kwaliteit; deze zullen enkel later tot moeilijkheden leiden bij afzinken en vorst waardoor het gietsel 
er lelijk gaat uitzien.
Zorg er eveneens voordat het mengsel niet te nat wordt omdat dat de sterkte kan reduceren waardoor het slechter tegen verwering
bestand is.

De zorg voor uw molen
Gooi nooit materiaal in de molen - Laat het materiaal voorzichtig over de rand lopen anders zal het vast komen te zitten aan de
achterzijde van de trommel en zal alleen kunnen worden losgemaakt door de menger stil te zetten.

Houd uw molen schoon - materiaal dat achterblijft in de trommel zal hard worden en bij ieder gebruik meer materiaal aantrekken 
totdat de menger niet meer te gebruiken is.
Gooi geen bakstenen in de trommel van de menger om die schoon te maken. De beste methode is een mengsel van 1” grind en 
schoon water - gebruik daar volop van omdat u op die manier het karwei in de helft van de tijd klaart.

Garanti
Din nye Belle Group Minimix 150 er omfattet af en garanti i forhold til den originale køber gældende i ét år (12 måneder) fra 
købsdatoen. Belle Group garantien dækker konstruktionsfejl, materialefejl samt fejl i forbindelse med den håndværksmæssige 
udførelse.

Følgende er ikke dækket af Belle Group garantien:
1. Skader som følge af misbrug, forkert anvendelse, tab eller andre lignende skader som følge af, eller som er et resultat af, 
 manglende overholdelse af samle-, drifts-eller brugervedligeholdelsesinstruktionerne.
2. Ændringer, tilføjelser eller reparationer udført af andre personer end dem som har forbindelse med Belle Group eller dennes 
 anerkendte repræsentanter.
3. Udgifter til transport eller forsendelse til og fra Belle Group eller dennes anerkendte repræsentanter i forbindelse med   
 reparationer eller vurdering af garantikrav for hvilken som helst maskine.
4. Materialer og/eller arbejdsomkostninger i forbindelse med fornyelse, reparationer eller udskiftning af komponenter som følge
 af almindelig slid.

Belle Group og/eller dennes anerkendte repræsentanter, direktører, ansatte eller assurandører vil ikke kunne holdes ansvarlige for
indirekte skader eller andre skader, tab eller udgifter i relation til, eller som følge af, eller manglende evne til at anvende maskinen til 
hvilket som helst formål.

Garantikrav
Alle garantikrav skal første stiles til Belle Group, enten per telefon, via fax, e-mail, eller almindeligt brev.

Ved garantikrav:
Tlf.: +44 (0)1538 380000   Fax: +44 (0)1538 380038  E-mail : Warranty@belle-group.co.uk

Skriv til:
Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW
England.

TOEPASSINGEN  STERKTE

DOSERINGEN ZAND STEEN 
MEEST VOORKOMEND 1 2 4

FUNDERINGEN 1 3 6

ONGEWAPEND RUW BETON 1 4 8

WATERDICHTE VLOEREN, TANKS, KUILEN, ENZ. 1 1.5 3


