OBC
De ideale mix
Productgroepen OBC:

Elk project een
mortel op maat

Traditionele betonmortel
Gekleurde betonmortel
Vezelversterkte betonmortel
Verdichtingsarme/-vrije betonmortel

Zelfverdichtende betonmortel
Printbeton
Beton op maat

De betonmortelspecie van OBC vindt zijn
weg naar veelsoortige projecten: in de woning- en utiliteitsbouw, de agrarische sector,
de grond-, weg- en waterbouw en de particuliere sector.
Omdat elk project uniek is, is ook het mortelmengsel dat OBC levert altijd uniek.

Innovatie = milieubewustzijn
Bij de zoektocht naar nieuwe betonmortelmengsels en
toepassingen daarvan, gaat OBC niet over één nacht ijs.
Niet alleen de wens van de klant is van belang, ook de
invloed van het productieproces op het milieu speelt
mee. Innovatie betekent dus ook: rekening houden met
de hoeveelheid verwerkte grondstoffen en afvalproductie. Een uitvloeisel daarvan is de door OBC geproduceerde betonmortel waarin betonpuingranulaat en/of
brekerszand is verwerkt. Bij de productie daarvan zijn
minder primaire grondstoffen nodig en wordt betonafval hergebruikt. Daardoor wordt het milieu ontzien.

Een bepaalde manier van verwerken, de plaats waar dat
gebeurt en de heersende klimatologische omstandigheden - ze hebben allemaal invloed op de samenstelling van
de betonmortelspecie. OBC is in staat mortelmengsels te
produceren in verschillende (indien gewenst vloeistofdichte) sterkte-, consistentie- en milieuklassen en in diverse
samenstellingen. Met het juiste cement, variatie in de
verhoudingen tussen de ingrediënten en toevoeging van
hulpstoffen zoals metaalchloriden en plastificeermiddelen
zijn de eigenschappen van een mortelmengsel – onder
meer verwerkbaarheid, krimp, waterdichtheid en chemische weerstand – precies te beïnvloeden.
OBC hecht veel waarde aan een kwalitatief goed product.
Zo beschikte het bedrijf als eerste betonbedrijf in Nederland over het certificaat NEN-EN-ISO 9001. De betonmortelspecie voldoet dus aan de (strenge) eisen in dit
certificaat en is daarnaast gecertificeerd door de stichting
Beton Mortel Controle (BMC). Behalve deze certificeringen
van externe partijen beschikt OBC over een kwaliteitssysteem dat het hele productieproces omspant. Beton is
immers een composiet die zorgvuldig moet worden samengesteld. Grondstoffen komen dan ook uitsluitend van
gecertificeerde leveranciers en worden in het laboratorium
gecontroleerd op kwaliteit en samenstelling. Het produc-

tieproces in de betoncentrale is volledig computergestuurd
en wordt continu in de gaten gehouden. De levering van
betonmortelspecie verloopt snel en stipt via een transportvolgsysteem, met een modern wagenpark (mixerauto’s en
een pompmixer) en VCA-gecertificeerde chauffeurs. De
nazorg – want ook daaraan besteedt OBC veel aandacht –
is vakkundig. Dat garandeert de kwaliteit van de specie in
zowel vloeibare als verharde vorm.
Het kwaliteitsbesef bij OBC gaat verder dan de bestaande
producten. Een betonmortelmengsel is nooit ‘af’, zeker
niet gezien het feit dat elk mengsel bij OBC uniek is. In het
laboratorium doen gespecialiseerde medewerkers daarom
doorlopend onderzoek naar verbeteringen en naar nieuwe
mortelsoorten en toepassingen. Zij verrichten daarnaast
veel onderzoek in het verband van de Vereniging van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN).
De ideale mix, kwaliteit van begin tot eind, snel en stipt
transport: de productie en levering van transportbeton en
de service daaromheen zijn bij OBC in vertrouwde handen.
Welk project het ook betreft, klanten hebben aan OBC
een betrouwbare partner die de productie van betonmortelspecie welhaast tot kunst heeft verheven.

OBC
De ideale mix
Solide basis voor
elk betonproduct
Het beste beton bestaat uit de beste betonmortel. De Oosterhoutse Beton Centrale II,
kortweg OBC, levert sinds 1964 betonmortelspecie van een constante en gecontroleerde hoge kwaliteit – de solide basis voor
een goed betonproduct. Transportbeton
dus, in vele samenstellingen en sterktemilieuklassen, geschikt voor uiteenlopende
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projecten en omstandigheden.

Voor de productie en levering van betonmortelspecie beschikt OBC over een moderne, computergestuurde betoncentrale. Niet alleen de mix van grondstoffen die samen de ideale betonmortelspecie
vormen, is van belang: OBC hecht ook veel waarde aan kwalitatief goede producten, ondersteuning op
maat, kwaliteitszorg en aandacht voor de klant. De medewerkers stáán voor de mortel én voor de klant
die deze mortel afneemt. Als deskundige partner adviseert OBC over de betonmortel (het bedrijf levert
een compleet scala, van traditioneel en gekleurd beton tot ‘beton op maat’, helemaal aangepast aan
de wens van de opdrachtgever) die in een specifieke situatie het best kan worden toegepast. Vakmanschap en afnemersgericht denken liggen aan de basis van alles wat er bij OBC gebeurt.

