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Hydraulische bindmiddelen geschikt voor grondwer-
ken in licht kleiachtige bodems, de behandeling van 
onderfunderingen al dan niet met kalkvoorbehan-
deling en de stabilisatie van funderingsmaterialen in 
mengcentrales. 

Aanbevolen toepassingsgebieden 
•   DOROPORT S: geschikt voor alle natuurlijke en kunstmatige 

materialen (kalksteen, krijt, siliciumhoudende materialen, 
kalkzandsteen, leem, zand, gerecycleerd granulaat,…) in situ 
of in de centrale.

•   DOROPORT P: geschikt voor de behandeling van silicium
houdende gronden en homometrische weinig kleihouden
de zanden (schelphoudende zanden ...).

De bindmiddelen DOROSOL zijn geschikt voor de 
verbetering van kleiachtige bodems bij grondwerken 
en de stabilisatie van onderfunderingen en funde-
ringen in kleiachtige bodems. 

Aanbevolen toepassingsgebieden  
•    Verbetering van gronden (baanbed, technische ophogin

gen, voorlopige werfwegen, sleufaanvullingen, enz…) en 
stabilisatie (van baanbed tot fundering…) in kleibodems.

•    Voorbehandeling van kleihoudende materialen voor ge
bruik in onderfunderingen in combinatie met een behan
deling met het hydraulisch bindmiddel type  DOROPORT S 
(een specifiek onderzoek is steeds noodzakelijk). 

•    Activator voor steenslagmengsels (hoogovenslakken, 
vliegassen). 

•    Kan ter plaatse of in mengcentrales (TOP’s, voorafzeef
producten,…) gebruikt worden.

DOROSOL C
 Grondverbetering - stabilisatie 

DOROPORT S en  
DOROPORT P
  Grondbehandeling - stabilisatie 

Het Technical Support Center

•   Ons Technical Support Center biedt u een 
technische ondersteuning van hoog niveau 
met betrekking tot het gebruik en de 
verwerking van onze producten. Ons team 
staat tot uw dienst om U te helpen in uw 
projecten.

•   Ons team heeft als doelstelling te 
beantwoorden aan uw behoeften en aan de 
geldende normen op het vlak van cement, 
bindmiddelen, beton en granulaten maar 

evenzeer hierop te anticiperen teneinde u een 
voorkeursplaats op de markt te garanderen.  

•   We identificeren belangrijke tendenzen in de 
markt zowel in België als in het buitenland 
en zetten samenwerkingsverbanden op die 
resoluut gericht zijn op de toekomst, teneinde 
u toe te laten aan de top van de technologie 
te blijven. 

•   Uw marktverantwoordelijk staat tot uw 
dienst om U te helpen in uw projecten.
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De hydraulische bindmiddelen voor injecties 
van het gamma Georoc beantwoorden aan de 
meest voorkomende situaties die zich tijdens de 
injectiewerkzaamheden voor consolidatie van 
gronden en funderingen van gebouwen kunnen 
voordoen. 

Aanbevolen toepassingsgebieden  
•   Grondinjectie bij lage druk (SoilMix).
•   Injectie van grouts bij hoge druk (Jet Grouting, HDI 

Grouting, VHP Grouting) in ondergrondse werken zoals 
de funderingen van gebouwen en van structuren, de 
consolidatie en het waterdicht maken van gronden voor 
tunnels en de bouw van putten, ankers, slibwanden, 
micropalen,...

De bindmiddelen voor immobilisatie van het 
gamma Georoc bieden een oplossing voor de 
meest voorkomende problemen die tijdens het 
behandelingsproces van stabilisatie kunnen 
voordoen en meer in het algemeen voor alle wer-
ken op het vlak van milieutechnologie.

Aanbevolen toepassingsgebieden  
•   De stabilisatie en/of de solidificatie van restafvalstoffen 

zoals AVIvliegas, speciale industriële afvalstoffen 
(SIW), slib, uitlogingsresidus, condensaten,… 

•   De behandeling in situ van verontreinigde gronden.

DORODUR
 Injecties 

DOROFIX
 Immobilisatie 

Het Technical Support Laboratory
•   Onmisbaar hulpmiddel bij de evaluatie van de prestaties van  

de aangeboden oplossingen 
•   De TSL-ploeg beschikt over technologisch performant materieel en 

ervan technici om zelfs de meest complexe situaties op uw werven 
te beoordelen. 
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