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Technische handleiding 
 

PAGEL WINTERMAATREGELEN 
 

(Morteltype: Alle typen cementgebonden PAGEL mortel) 
 

Algemeen: 
 
Luchttemperatuur Cementgebonden mortel wordt in Nederland doorgaans verwerkt bij 

luchttemperaturen van +5º tot +35º C. Voor verwerking bij temperaturen lager 
dan +5º C. zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 
Morteltemperatuur De morteltemperatuur is een afgeleide van de temperatuur van de droge 

mortel, het aanmaakwater, de gebruikte mengers en transportmiddelen. Door 
al deze componenten verwarmd op te slaan en ervoor te zorgen dat in een 
verwarmde omgeving wordt gemengd, kan de minimaal benodigde 
morteltemperatuur ‘T-mortel’ uit Tabel 1 worden bereikt. Na verwerking wordt 
de morteltemperatuur beïnvloed door de temperatuur van de ondergrond, de 
luchttemperatuur, zoninstraling en wind. 

 
Bij morteltemperaturen vanaf +10º C. zijn zowel de vloeibaarheid als de 
verwerkbaarheid optimaal. Lagere temperaturen verminderen het tempo van 
sterkteontwikkeling, de vloeibaarheid en verwerkbaarheid. Hogere 
temperaturen verhogen het tempo van sterkteontwikkeling, de vloeibaarheid 
en verwerkbaarheid. 

 
 Bij morteltemperaturen beneden de +3º C. komt de hydratatie van 

cementgebonden producten vrijwel tot stilstand. 
 
Ondergrond PAGEL mortel mag niet worden verwerkt op een bevroren en/of besneeuwde 

ondergrond.  
 
Tabel 1: Wintermaatregelen 
 
Weer 
fase 

T- 
Lucht 

 
(º C.) 

T- 
Mortel 

 
(º C.) 

Wintermaatregelen 
  

  

Opmerkingen 

A. B. C. D. 
      

Afdekken 
 

Afdekken  
en  

isoleren 

 
Afdekken 

en 
isoleren 

en  
verwarmen 

 

 
Storten in 

geïsoleerde 
tent  
en  

verwarmen 
 

  

 Dag Nacht Tijdens 
de  

stort 

(T-mortel 
≥ 5º C. tot 
druksterkte 

5 MPa) 

(T-mortel 
≥ 5º C. tot 
druksterkte 

5 MPa) 

(T-mortel 
≥ 5º C. tot 
druksterkte 

5 MPa) 

(T-lucht 
≥ 8º C. tot 
druksterkte 

5 MPa) 
               
0. ≥ 4º ≥ -1º ≥ 10º X X - -   

 
Vanaf windkracht 5  

(V-wind ≥ 8 m/s)  
altijd een hogere 

weerfase 
aanhouden! 

1. ≥ 4º ≥ -2º ≥ 10º X X - -  
2. ≥ 0º ≥ -2º ≥ 10º - X - -  
3. ≥ 0º ≥ -5º ≥ 20º - - X -  
4. < 0º ≥ -5º ≥ 20º - - X - 
5. < 0º ≥ -10º ≥ 10º - - - X 
6. < 0º < -10º ≥ 10º - - - X 


