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CPS BKx Booranode Keramiek 
 
Keramiek-titanium composiet anode ontworpen voor toepassing in 
voorgeboorde gaten. 
 
Algemeen 
 
CPS BK Booranode Keramiek is specifiek ontworpen voor het bieden van een 
elektrochemische bescherming, beter bekend als kathodische bescherming, 
voor het voorkomen dan wel stoppen van wapeningscorrosie in constructies 
van gewapend beton. Het systeem werkt op basis van een stroombron 
waardoor de (beschermings)stroom regelbaar is en het systeem te monitoren. 
 
CPS BK Booranode Keramiek wordt toegepast in voorgeboorde gaten. Na het 
boren van de gaten op de juiste locatie en diepte worden deze uitgeblazen en 
voorbevochtigd. De anode wordt geplaatst en het boorgat wordt met CPS KG 
KB Grout afgevuld. CPS KG KB Grout is snelzettend en garandeert een goede 
werking van het systeem. 
 
CPS BK Booranode Keramiek maakt gebruik van een innovatieve keramisch-
titanium composiet, gecombineerd met een integraal gas ventilatiesysteem. 
Deze opbouw maakt het mogelijk hoge stromen toe te passen en voorkomt 
ophoping van anodegas. CPS BK Booranode Keramiek is verkrijgbaar in diverse 
maten voor uitstekende ontwerpflexibiliteit. 
 
Belangrijkste eigenschappen 
 

 Kathodische bescherming van gewapend beton. 
 Stopt én voorkomt wapeningscorrosie. 
 Lange levensduurverwachting meer dan 50 jaar. 
 Gas ontluchting: geen opbouw van anodische gassen. 
 Diepe installatie: bij meerdere niveaus van staal en moeilijke toegang. 
 Hoge stroom: geschikt voor gebruik in gebieden met hoge staaldichtheid 
 Karamisch-titanium composiet is bestendig tegen agressief milieu. 
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Toepassingen 
 
CPS BK Booranode Keramiek  is geschikt voor alle binnen en buiten 
geëxposeerde gewapend betonnen constructies die onderhevig zijn aan de 
corrosie van de wapening ten gevolge van ingemengde dan wel ingedrongen 
chloriden en/of carbonatatie. 

 Galerij- en balkonplaten 
 Consoles 
 Kolommen en balken 
 Brugdekken 
 Parkeergarages 

 

 

 

 
 
Eigenschappen 
 
CPS BK Booranode Keramiek BK2 BK3 BK5 BK8 
Nominale stroom  2mA 2,8mA 5,1mA 7,9mA 
Diameter 8mm 10mm 12mm 18mm 
Lengte 100mm 

 
 
Ontwerpcriteria 
 
CPS BK Booranode Keramiek  kan gebruikt worden voor corrosiepreventie, 
corrosiecontrole of kathodische beschermingsapplicaties. Het anode-ontwerp 
varieert overeenkomstig de projectspecificaties. Voor assistentie in 
systeemontwerp kunt u contact opnemen met CPS. 
 
 
Installatie instructies 
 
Voorbehandeling ondergrond 
 
CPS BK Booranodes Keramiek worden in voorgeboorde gaten in het beton 
geplaatst. De gaten worden geboord volgens projectspecificatie, zodat de 
afstand tussen het te beschermen wapeningsstaal zoveel mogelijk gelijk is en 
gewoonlijk niet meer dan 60cm uit elkaar. De diameter van het boorgat is 4 tot 
8 mm groter dan de nominale diameter van de gebruikte anode. Tussen de 
boorgaten freest men sleuven waar later de titaniumverbindingsdraden in 
komen te liggen. 
De voorgeboorde gaten worden uitgeblazen en voorbevochtigd 
 
Installatie 
 
De CPS KG KB Grout wordt aangemaakt en eventueel vrij water uit het boorgat 
verwijderd. Een kleine hoeveelheid grout, voldoende om de gehele anode te 
omhullen, wordt in het boorgat gespoten. De CPS BK Booranode Keramiek 
wordt alvorens het plaatsen ondergedompeld in water (niet langer dan 10 

Versienummer: 1410 / Artikelnummer: <11.0029-32> – Pagina 2 



Adresgegevens
Cathodic Protection Supplies BV

Dalkruidbaan 142
2908 KC  Capelle aan den IJssel

Postgegevens
Postbus 85191

3009 MD Rotterdam

Contactgegevens
Email:             info@cp-supplies.nl
Internet :       www.cp-supplies.nl
Telefoon:     
Fax:             

+31 (0)10-8208 704 
+31 (0)10-8208 705

Administratief
IBAN:            NL23RABO0151297428
BTW nr.:        NL850885206B01
KvK nr.:                        53450833

-
Uw leverancier voor:

Galvanische anodes

Titanium draadanodes
Titanium gaasanodes

Titanium stripanodes
Titanium booranodes
Keramische anodes
Geleidende coating

Referentie-elektroden
Monitoring en control

Elektrotechnische materialen
ZINGA® Filmverzinking

En meer...

seconden). Als de anode is geplaatst wordt het gat afgevuld met CPS KG KB 
Grout. 
Met behulp van titanium krimps en titaniumdraad worden de anodes aan elkaar 
doorverbonden. Elke verbinding wordt gecontroleerd met een LCR-meter, 
grenswaarde: 1Ω. Alle sleuven worden gedicht met cementgebonden mortel. 
De mortel dient een week uit te harden voordat het systeem kan worden 
ingeschakeld. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
CPS BK Booranode Keramiek is niet bedoeld om constructieve schades aan 
constructies aan te pakken of te herstellen. Wanneer constructieve schade is 
opgetreden raadpleeg dan een bouwkundig constructeur. 
 
Verpakking 
 
Los per stuk 
 
Opslag 
 
In droge conditie, in de ongeopende verpakking. Voorkom extremen in 
temperatuur en vochtigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en 
laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in dat de kwaliteit van de volgens onze systemen 
vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die CPS heeft toegezegd, mits de onzerzijds 
gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed 
vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is 
beïnvloed door factoren en omstandigheden waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient 
met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over dit product of de toepassing?  
Bel: 010 – 8208 704 of stuur een email naar: info@cp-supplies.nl 
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