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Vandolith® G is een cementgebonden product dat kan worden toegepast als fundering onder wegen en
vloeren. Omdat Vandolith® G zijn eigenschappen pas krijgt na een juiste verwerking, verdichting en
uitharding in het werk, zijn de volgende richtlijnen van toepassing.
Transport:
1. Bij het transport wordt gebruik gemaakt van auto’s voorzien van kleppen of zeilen. Tijdens het
transport van het product moet de laadbak afgedekt zijn.
2. Elke beladen auto moet rechtstreeks naar het werk rijden en daar het Vandolith® G op aanwijzing van
de uitvoerder in het werk storten.
3. Pauzeren alleen als de auto niet met product beladen is.
4. Elke vracht wordt door BAG BV voorzien van een vrachtbrief.
Verwerken:
1. De verdichtinggraad van de ondergrond voor het aan te brengen product als funderingslaag dient te
voldoen aan artikel 22.02.06 lid 5 van de standaard RAW 2010 bepalingen.
2. Het gekipte product moet bij voorkeur binnen 2 uur worden verwerkt bij een minimum temperatuur
van +/- 5 graden Celsius boven nul.
3. Voor een optimale verdichting en uitharding van het Vandolith® G, is het vochtgehalte een
belangrijke parameter. In het werk moet worden voorkomen dat door regenval het te verwerken
product, te nat wordt. In overleg met BAG kan het vochtgehalte tijdens productie, zover mogelijk
worden aangepast naar de verwerkingsomstandigheden op het werk.
4. Verwerking over de breedte van het wegvak of in stroken van 5 tot 7 meter, afhankelijk van de
kerfafstand.
5. Het product wordt met een laadschop, bulldozer of grader met overhoogte aangebracht en
aangereden.
6. Het product wordt verdicht met een zelfrijdende trilrol van tenminste 7 á 12 ton trilwals. De trilrol
moet hoog en laag frequent kunnen trillen en de slagkracht moet traploos instelbaar zijn. Ook de
zijkanten moeten goed verdicht worden.
7. Controleren van de verdichtinggraad door nucleair te meten. De verdichtinggraad berekenen op basis
van de droge/natte proctorwaarden, zoals deze dagelijks door BAG BV worden bepaald en
aangeleverd. De verdichtinggraad bedraagt minimaal 97%. Een lagere verdichtingsgraad is
toelaatbaar mits in het werk wordt aangetoond dat het Vandolith zijn druksterkte (minimaal 1,5 Mpa
na 28 dagen) behaald.
8. Met een laadschop, bulldozer of grader wordt hierna het materiaal geprofileerd en op hoogte
gebracht.
9. De dagproducties worden om de 5 - 7 meter over de breedte ingekerfd met een diepte van 1/3 van de
dikte. Naast kerven kan ook gekozen worden voor ‘ontspannen’ of aanbrengen van een SAMI-laag.
10. Na kerven statisch naverdichten met een wals.
11. De dagproducties beschermen tegen uitdroging, door dagelijks te sproeien of af te spuiten met kleef
(emulsie 0,3kg/m2). Bij warm weer of harde drogende wind direct na het aanbrengen maatregelen
nemen om uitdroging te voorkomen.
12. Aanbevolen wordt om het product de eerste 14 dagen niet te belasten om schade te voorkomen.
Asfalt of een eventuele slijtlaag kan na 1 dagen worden aangebracht.
Kwaliteitsborging
De door BAG BV te leveren Vandolith® G voldoet aan de eisen van een vormgegeven bouwstof als
omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Het heeft na 28 dagen een minimum druksterkte van 1,5 MPa
mits voldaan wordt aan de eisen aan transport en verwerking zoals hierboven omschreven.
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