
Kant-en-klaar en 3OYo lichter

Met een valumieke ftassa van 1700 kg/n'is deze ftartel uitermate
gefihitt loot lichtgewicht belonvloercn op Naluwstaarlplalen,

Door toepassing van geèxpandeerde kleikorrels als
vervanging van grind, in combinatie met een uitge-
kiend recept, is 30% gewichtsbesparing gerealiseerd,
met een sterkte die zelfs hoger is als menig normaal
beton C20l25. Lichtgewjcht beton is lichter te mengen,
lichter aÍte reien en makkelijker te verdichten. Dat het
met de kwalileit van deze nieuwe lidltgewicht beton-
mortel wel goed zit wordt o.a. gewaarborgd door het
Komokeur. Mêt Komokeur heêft de afnêmer dê zekêÍ-
heid dat het Droduct aan devoorde Nederlandse markt
relevante kwaliteitseisen voldoet. en daardoor direct
mag worden toegepast, Remix behoort tot de eerste
droge moÍtelfabrikanten die mêt een Komo gecerti-
Íiceerde liótgewicht betonmortel op de markt komt.
Lichtgewicht betonmortel wordt onder de merknamen
Remix ên Sak.etê geleverd in zakkên van'18 kg, diê
evenvêel betonspeciê geven als mênige zakkên vên
25 kg normaal beton.

SCHELPKALKCEMENT DAKDEKKERSMORTEL
Daarnaast brengt Bêmix Droge Mortel B.V onder
de merknaam Sakrete een schelpkalkcement dakdek-
kersmortel 1:5:10 op de markt voor het in de specie
leggen vên vorsten en pannen. Met deze aanduiding
wordtgeliik de samenstelling aangegeven: 1 deelport-
landcement, 5 delen schelpkalk en '10 delen zand. Met
dit historisch beproeÍde recept zijn de beste eigen-
sóappen van cemênt en schêlpkalk in één mortelver- >

Lichtgewicht betonmortel met Komokeur
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en Sakrete een kant-en-kla-

re lichtgewicht betonmortel op de

markt.

Deze is 30% lichter en voldoet aan de sterkteklasse
LC25/28. Met een volumieke massa van 1700 kg/m3 is
deze mortel uitermate gesdrikt voor lichtgewicht be-
tonvloeren op zwaluwstaartplaten, met namê daar
waar de vloerconstructie te zwaar belast zou woÊ
dên met een vloer van normaal beton oÍ zandcement.
Daarnaast is lichtgewicht betonmortel ideaal voor die
betonconstructjes waar (lichtlgewicht een rol speelt.
Voorbeelden hiervan ziin renovaties van balkons en
hêt rolstoeltoêgankelijk hiervan maken, rênovaties
van platte daken en het opvullen van bouwelementen,
sleuven en gotên.

Lichtqowicht beto.monel wordt onder .le twee me*nanet Remix en
Sakrête gelevercl in zakken va. 18 kg.
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Renix Dtosê Mortel B.V. brengt ondet de metknaam Sakrete een
schelpkalk@ment dakdekkersmottet 1:5:14 op de marktvoar het in de
specie leggen van vorcten en pannen.

enigd. Cement zorgt voor een hogere aanva4gssterhe
en de schelpkalk voor de benodigde taaiheid en elas-
ticiteit.

De schelpkalk wordt gêbrand van gewassen zeeschel
pen en heeft unieke eigenschappen waaronder een
veel hogere elasticiteit als cement en het zelÍherstef
lend vermogen, waardoor het (haaÍ)scheuroverbrug-
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foevoesinsen van kunststofvezels en hechtingsverbetercar staan 9a.
tantvoor een qoede buigtrckstetute en hechtinq.

gend is. ldeaal om de wêrking van de kapconstruc
tie op te kunnen va ngen. Toevoegingen van kunststoÍ
vezels en hêchtingsverbeteraar staan garant voor een
goede buigtreksterkte en hechting. Sakrete schelp
kalkcement Dakdekkersmortei wordt geleverd in zak-
ken van 25 kg.

Meer inÍormatie : w\ 4/v.remix.nl oÍ wlwv.sakrete,nl I
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