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CB Pompwagen 
 
Onze CB Pompwagen is een all-in-one systeem voor het plaatsen van zelf-nivellerende cementgebonden 
gietvloeren. De pompwagen beschikt over een elektrische, moderne generator en een eigen watertank. 
Van op de productielocatie kunnen we al tot 15 ton droge mortel in onze wagen laden. Heeft u nog meer 
product nodig dan de beschikbare 15 ton? Geen enkel probleem. We kunnen ter plaatste op de werf met 
de beschikbare telescoopkraan materiaal bijvullen met behulp van bigbags of kunnen een bulkwagen 
koppelen aan onze pompwagen die ter plaatste het materiaal blaast in onze pompwagen.  
 
Werken met de pompwagen heeft namelijk veel voordelen. De werken zijn minder arbeidsintensief en het 
materiaal wordt stofvrij verwerkt wat een aangename werkomgeving creëert voor de verwerkers. U kiest 
voor een snelle en efficiënte levering van een kant-en-klare natte cementgebonden gietvloer. Bij onze 
pompwagen heeft u altijd onze technieker aan uw zijde die zorgt voor de volledige afstelling en bediening 
van onze pompwagen. Ook zal hij tijdens het gehele plaatsingsproces de consistentie van de mortel in de 
gaten houden. 
 
Verpompen met onze pompwagen kan zowel op de begane grond als tot een verticale hoogte van 100 
meter. Als u op verschillende verdiepingen een gietvloer dient te plaatsen, vormt dit geen probleem voor 
onze pompwagen. 
 
Onze pompwagen is een korte, gebruiksvriendelijke vrachtwagen die zelfs projecten in de binnenstad met 
gemak kan uitvoeren. 
 
Te verkrijgen producten met de pomptruck vanaf 5T. 
Vloeichape 
• Cemdure 123 

 
Ondervloeren 
• Cemdure 200 
• Cemdure 200F 

Eindvloeren 
• Cemtop 340 
• Cemtop 360 

 
 

 
 

     
        



        Levertermijn 
Indien u gebruik wens te maken van onze pompwagen, dient u dit minimaal 10 dagen voor de uitvoering 
van de werken door te geven aan onze planning.   
Gelieve uw order per mail te versturen en het volgende te vermelden: bedrijfsnaam, locatie, adres van de 
werkzaamheden, gewenste product en benodigde tonnage, contactpersoon + telefoonnummer, gewenste 
inzet halve dag of volledige dag.  
De inzet van de pompwagen gebeurt altijd op basis van beschikbaarheid. 

 
Rest Materiaal 
In geval van resthoeveelheden van de bestelde droge mortel crediteren wij de retour kleiner dan > 1 ton 
niet, bij meer dan > 1 ton komt er een verwerkingskost bij.. 
 
Extra water voorzieningen op de locatie (vanaf + 9 ton) 
Op de locatie dient een ¾ ” (schoon)wateraansluiting van minimaal 2.000 liter per uur aanwezig te zijn. De 
wateraansluiting moet beschikken over een (atlas)bajonetaansluiting (Geka-koppeling). 
 
Voorbereidende werkzaamheden  
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer dat de voorbereidende werkzaamheden, zoals het 
schuren, frezen, kitten, primeren etc. verricht zijn voordat de pompwagen wordt ingezet. Voorgaande 
werkzaamheden behoren niet tot de taken van de technieker van de pompwagen. 
 
Afvalcontainer  
De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen van een afvalcontainer, welke gebruikt kan worden 
voor restmateriaal en het schoonmaken van de pompwagen. De aannemer is verantwoordelijk voor het 
afvoeren van materialen en afvalcontainer.  
De aannemer is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de pomplocatie.  
De afvalcontainer, dient in de buurt (max. 10 meter) van de pompwagenlocatie verwijderd te zijn. De 
Pompwagen wordt voor het spoelen en schoonmaken niet verplaatst. 
 
Reinigen materiaal pompwagen. 
De aannemer en de technieker zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitrollen, opruimen en 
schoonmaken van de slangen behorende tot de pomptruck. 
 
Wijzigen of annuleren van orders  
Orders voor producten kunnen tot 3 werkdagen voor levering kosteloos worden geannuleerd. Indien er 
binnen 3 werkdagen voor levering wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten door te 
rekenen. De pompwagen wordt geleverd conform de algemene voorwaarden van Chemie-Bouw BV, welke 
reeds aan u ter beschikking zijn gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CB Mobiele mengpomp 
 

Onze CB mengpomp is een eenvoudige, compact en lichtgewicht wormpomp speciaal ontwikkeld om snel en 
efficiënt cementgebonden gietmortels te verpompen met een maximale korrelgrote van 8mm. 
Onze mengpomp heeft een 4 cilinder motor (diesel motor) met een dwangmenger van 150 L.  
Hiermee kan een opbrengst van 5-60 liter/per minuut bereikt worden.  
Onze mobiele installatie is ideaal voor kleine oppervlaktes (tot 10 ton) en enkel voor zakgoed. 

Het gebruik van onze mobiele mengpomp gebeurt altijd in het bijzijn van een technieker 

De enige aansluiting die u moet voorzien op de werf is een watervoorziening. 

• Minimale waterdruk is 2,5 bar.  
• Stevige 3/4” waterslang. (Gebruik steeds propere waterslangen) 
• Geka koppelingen 3/4”.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Levertijd  
Indien u gebruik wenst te maken van onze mengpomp, dient u minimaal 10 dagen voor de uitvoering van de 
werken de bestelling door te geven aan onze planning.  U kan hiervoor admin@chemie-en-bouw.be  mailen. 
Gelieve op uw order het volgende te vermelden: bedrijfsnaam, locatie, adres van de werkzaamheden, 
gewenste product en benodigde tonnage, contactpersoon + telefoonnummer. 
De inzet van de mengpomp gebeurt altijd op basis van beschikbaarheid. 
 
Benodigde ruimte 
U voorziet voldoende ruimte voor het plaatsen van de menginstallatie (circa 5 meter). 
De afnemer zorgt voor het verkrijgen van toegangs-/parkeervergunningen (o.a. voetgangerszone,…)  en 
bijkomende kosten in bepaalde zones hieronder verstaan een geldig parkeerticket gedurende de werken. 
 
Voorbereidende werkzaamheden  
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer dat de voorbereidende werkzaamheden, zoals het schuren, 
frezen, kitten, primeren etc. verricht zijn voordat de mengpomp wordt ingezet. Voorgaande werkzaamheden 
behoren niet tot de taken van de technieker van de mengpomp. 
 
Overschot aan besteld product 
In geval er na het uitvoeren van de werkzaamheden restmateriaal overblijft kunnen wij deze terugnemen 
ongeacht de hoeveelheid en zal dit gecrediteerd worden. Hiervoor zal een transportkost aangerekend worden. 
 
Afval 
De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren van het afvalmateriaal (zakgoed, restmateriaal,…)  
De aannemer is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de pomplocatie.  

 
Reinigen materiaal mengpomp. 
De aannemer en de technieker zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitrollen, opruimen en schoonmaken 
van de slangen behorende tot de mobiele mengpomp. 

 
Wijzigen of annuleren van orders  
Orders voor producten kunnen tot 3 werkdagen voor levering kosteloos worden geannuleerd. Indien er binnen 
3 werkdagen voor levering wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten door te rekenen. De 
mengpomp wordt geleverd conform de algemene voorwaarden van Chemie-Bouw BV, welke reeds aan u ter 
beschikking zijn gesteld. 
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