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Cebo QSL - klei pellet 
Toepassing 

 Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen 

 

Voordelen 

 Laag opzwellend vermogen - Gemaakt van 100% natuurlijke klei. 

 Langzaam zwelbegin - Maakt het gemakkelijk om de staafjes op de gewenste 
diepte te installeren. 

 Lage water doorlaatbaarheid - Verzekerd een water doorlaatbaarheid die 
voldoet aan de voorschriften zoals gesteld door het SIKB. 

 KIWA BRL-K265 certificaat - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het 
nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij 
gebruik in grondwater. 

 

Cebogel QSM - bentoniet pellet 
Toepassing 

 Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen 

 

Voordelen 

 Middelmatig opzwellend vermogen - Voor afdichtingen van 
onregelmatigheden in de boorwand of moeilijk bereikbare holtes. 

 Lage water doorlaatbaarheid - Verzekerd een water doorlaatbaarheid die 
voldoet aan de voorschriften zoals gesteld door het SIKB. 

 KIWA BRL-K265 certificaat - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het 
nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij 
gebruik in grondwater. 

 KIWA Water merk certificaat no. K1007 - Dit certificaat verzekert dat 
Cebogel QSM veilig gebruikt kan worden in contact met grondwater. 
Het product is getest op o.a. toxicologie en metalen. 

 

Cebogel QSE - bentoniet pellet 
Toepassing 

 Herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen 

 

Voordelen 

 Extra opzwellend vermogen - Gemaakt van 100% geactiveerde natrium 
bentoniet voor afdichten van onregelmatigheden in de boorwand of moeilijk 
bereikbare holtes. Werkt ook in/met brak water. 

 Water ondoorlatend– Een stevige, vrijwel waterdichte laag, die dammen en 
dijken water ondoorlatend kan maken. 

 KIWA BRL-K265 certificaat - Dit product kan veilig gebruikt worden voor het 
nemen van water monsters. Het heeft geen onverwacht vervuilende effecten bij 
gebruik in grondwater. 

 KIWA Water merk certificaat no. K1007 - Dit certificaat verzekert dat 
Cebogel QSE veilig gebruikt kan worden in contact met grondwater.  
Het product is getest op o.a. toxicologie en metalen. 

Cebo Holland pellets zijn gemaakt van geperste bentoniet of 100% klei. 
Hoogwaardige kwaliteit bentoniet pellets hebben een sterk opzwellend- en water opnemend 
vermogen. Cebogel QSE heeft zelfs een water opnemend vermogen van 800%. Het voordeel 
van pellets is dat zij de bodem van boorgaten bereiken. De pellets worden toegepast bij bijv. 
het herstellen van doorboorde- of beschadigde kleilagen, water ondoorlatend maken van o.a. 
dammen, het snel afdichten van schadelijke wellen of het opvullen van alle types boorgaten. 
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Pellets 

 

Overzicht 

 
Cebo Holland werkt altijd aan verbeteringen van hun producten en kijkt regelmatig 
naar andere toepassing van hun bestaande producten. 
Cebogel QSE is verbeterd; deze hoge kwaliteits bentoniet pellets bevatten minder stof 
en veroorzaken minder brugvorming. Een groot voordeel van het gebruik van 
Cebogel QSE is dat het gebruikt kan worden 
in/met brak water. 
 
Bentoniet pellets zijn toegestaan om te  
gebruiken in grondwater, ze hebben het 
KIWA BRL-K265 en  KIWA Water merk 
certificaat. 
 
Alle producten zijn beschikbaar in big bags 
of in zakken van 25 kg op een pallet met 
krimpfolie.  

 

 Cebo QSL Cebogel QSM Cebogel QSE 

Beschrijving Gemaakt van 100% 
natuurlijke klei 

 
 

Lage zwelling 

Gemaakt van 
natrium  

geactiveerde  
bentoniet 

Medium zwelling 

Gemaakt van speciaal 
geselecteerde  

natrium geactiveerde 
bentoniet 

Extra zwelling 

Toepassing Herstellen van 
doorboorde- of 
beschadigde 

kleilagen 

Herstellen van 
doorboorde- of  
beschadigde 

kleilagen 

Herstellen van  
doorboorde- of 

beschadigde kleilagen 
voor een hogere  

veiligheid 

Kleur Bruin Grijs/geel Grijs/geel 

Afmetingen Ø 10 mm 
lengte5 - 25 mm 

Ø 6,5 mm 
lengte 5 - 20 mm 

Ø 6,5 mm 
lengte 5 - 20 mm 

Verpakking 25 kg zakken 
1200 kg big bags 

25 kg zakken 
1000 kg big bags 

25 kg zakken 
1000 kg big bags 

Zinksneldheid in 
water 

23 m/min 17 m/min 17 m/min 

Dichtheid 
verzadigd met 1,6 t/m3 1,6 t/m3 1,55 t/m3 

Soortelijk 
gewicht 

1,1 t/m3 1,1 t/m3 1,1 t/m3 

Zwelvermogen 120% 150% 220% 

Water opnemend 
vermogen 

120% 230% 800% 

Doorlaatbaarheid 1 x 10 -9 m/s 1 x 10 -9 m/s 1 x 10 –12 m/s 

Zwel druk - - 18 - 21 kN/m2 


