
THEMA RESTAURATIEMORTELS

TRADITIO N ELE RESTAU RATI EMO RTELS
OP MODERNE WIJZE GEPRODUCEERD
n de afgelopen decennia is er waar het voeg en metse werkheÍstel betreft heel wat fout gegaan bij restauíatiepro-

jecten. Eijna als vanzelfspíekend werd gekozen voor cementmoítel, teÍwijlcement pas in de loop van de negentiende
eeuwwerd ontwikkelden vanafhetiaatste kwartvan die eeuw in toenemende mate in de bouw werd toeoeoast,

"Dat kon nietande6dan prcb emen opleveÍen end e kwamen ef na
een aantal jaren danookivenetJanlousma, prcductmanager b!
Remix DrcgelvloÍelin Borger Remlx is Nede ands grootste pÍodu
cent van droge Ínorte tdie onderde merknamen ReÍnix en sakrete
opdemaíldwordên gebÍacht. De mortelsworden ontwikkeld door
elgen, eruaren moÍtekechnologen en vervo gens ultvoeÍig geteí in
elgen aboÍatoíia en in de pÍakijk. Dat geb€uÍt in nauwesarnen-
werking met veMerkê6, uiwoerdeu, aannemers, architecten en
constructeuÍs. op dle manief ontwikkelt Remix specifieke re<epturen
dienauwaans uiten bij de gestelde eÈen en wensen, onderm€sdie
van de ÍesiauratiebÍanche.

VERSÏOORDE COMPÏABILITEIT
Eên vandie mortek k deschelpkalkmortel, een prcductdatvroeger
veelvuldig in de bouw werd toegepast maar na de inÍoductievan
ceÍnentmortel langzaaÍn uitbeeld vedween enrelÉ velejaren niet

Strckattónfab ek De Íaekonn is èeheelgqestauteed net

verkÍÍgbaaÍ was.Vanult eigen inz cht maarookvanwege vËag uI
de ma|kt besloot Rêmixin 2005 de píoductie van s(helpl.€lkmodels
weer op te starten- Jousma: riwe zagen de problemen die waren ont-
Íaan doodat bÍ @rderc restauratles de ve*eeíde monek waren
toegepaíen kegen dieslgna enookvan onue k anten. Doordat bÍ
€Íauraties verkeerde rnortels waren toegepas! was de compta-
biliteit met de balcteen en de ooíspíonkelijke schelpkalkmodel
vertood. Daardoor wordt het vocht niêt me$ 9@d afgevoed
waardoor er druk ontstaat die tot schade aan ên zelÍs veryulvering
van de steen kan leidenlHêtvoordeelvan schelpkalkmonelszegt
lousma, is datze ademend,elaÍÈch en vochtrequleÉndzijn. Een
nadee is hun lageÍe aanvangsÍeÍkte, waaídooÍ ff minder snel
gemetseld kan worden.'Datwasde €den waardooralleschelpkalk
ovensln Nederland zin veídwenen ofgesloten en schelpkalkmor
tels lange tijd nietveÍkrijgbaarwaren.TGh hebben enkele fr mat
vremd genoeg nog jaÍenlang gepEtende€Íd schelpkalkmodehte
leveíen, teMil er geen enke eschelpkalkovên meerin bedriÍwas.
Zelto nu komt dat nog voor. Dit bedÍog heeft de naam schelpkalk
helaas geen goed gedaanl'

SÏUKJES SCHELP
In200s besloot Remixorn, samên met de (inmiddelsgesloten)
qdl.e1"{dbÍrêk in Bremen. de produkr e vdr \he pldk op.i"uw op
te Íanen en schelpkalkmortels opde makte herintrcduceÍen. Niet
alleen v@r toepassing bij reíauratieprojecten, mê ookbi nieuw-
bouwpojRten.'HetvochtreguleÍende, ademende ka6keÍ van de
mortel dnagt bij aan een gezondef woonklimàatlVooÍafgaand aan
de heinÍoducliewed ultgebÍeid ondeízoek gedaanen vondener
tests p aats in eigen aboÍatoria en in Duitsland, maak Jan Jousma
duide ik.'We hebben vee expertise in eigên huis en zijn bívooÊ
beeldgaênkjjken na de íchtlinenvan vroegeíJe hebttegen-
wooÍdi9 nèmelijk met een ander produdiepÍoces tê maken. Vrceger
was eí nooitsplakevanvo ledige bÍandinq.EÍzaten altijd nog kieinê
stlkjes schelp die niet qebrand waÍen in de monel Met onze com-
puteqestuuÍde oven van nu heb je dle volledige verbranding wel en
daadoordus een veel hogere €n constante kwaliteitl

SNËIITBE UITHABOING
VÍoegeí werd opdebouwp aatsvaakeenlchepjê cement aàn de
schelpka kmotd toegevoegd vooÍ een hogeíe aanvangssteke
weetiousma.'Nu doen we dat al Íandaaíd in onze fabíek zodat
wede besteeigenschappen van beide bindmjddelen hebben
verenigd in één moÍel, deschelpka kcementmort€l r:s:r 0. Helderen
ÍanspaGnti we geven precies aan wateíinzir uniekinde Íeíau-

50 BOUWEN AAN ]\4ONUMENTEN



íatiewere d. De vroegeí veêl toegepaíe vehouding r5:10 (l deel
cemenl 5 delen schelpkàlk ên I0 delen zand) blík ook nu uitste-
kend te rcldoen en È bij ons de stàndaad g€worden. De Íelatief laqe
elndsterkte ende poÍositeit s uiten goed aan op deooEpronkelike
sche pkalkmoÍtelen de Íenen. À4et vanze fsprekend een uitÍeken
de veíweÍkbàaheid, daàruooizin we moÍtelíàbikèntlEn zo wíen
eÍ noq m€eí aspecten waaí ÍekÊning me€ moêst woÍden gêhoudeo
legtJousma uit.Zoalsdekleuí Die werd víoêgerbepaald dooí het
zand van dev ndp aats en nLr dooÍtoevoeg ngvan pigment."Dat B
bijvoorbeê d het seval bij schooBteenbouw en he6tel. Daaíb j i,
een enelle!ê uithà.dingvan gÍoot belang en vaLten kleuíveKhil
dnect op Eên Kent prcjecl wêàÍbi onze sóelpkàlkcementmo(el
l:sr0op gíote schaal s toegêpaÍ is de restàuratie van De Toekomst
devooÍrna ige kaftonfabriek in Scheemda. Daàrwaren we, neta s
bij veeL andêÊ prcjecten, al in het vooníaject àctief om te ondêr
zckên aàn welke drn de mond m@t voldo€n. Dat is onder meí
aff'ànkelijk van de omstandigheden ter plekke en de peiod€ waaÍin
hetgebouwoo6pronke ijk s gebouwd. Per pÍojed bepalen weaan
de hand van zon vooronderzoekde spec iekê ÍeceptuuÍ.'Dankzi
een efliciënt pÍoductieprocês kan Remix betaàlbare kwaliteit bieden.
De s{helpkalkcemênt metsel' en voeqmoÍtels rcrden gelêveÍd met
KO|O certlficaat. Het enkêle jaíen geleden toegekende DUBOKEUR

bevêÍl9t bovendlen dàt het bedíif oo9 heeft voor duuuaamheid
en miliêu.'Datzín àspecten wàar je àk modem bedijf niet omh@n
kunt. A,taaÍdààÍnààíwillen we alert inspelen opdewensen van
onze k anten en de markt. Datdoen we met onze pÍodocten, maar
evenêens metonzerêr!icê. Een goede advÈering en bege eiding
vên onze klanten ÍaatdaaÍin.enÍaal, net zGk een effrciênte
disÍibutievia onsdeàlernetreÍkbÍ de bouwmàteiàlenhàndel.We
bieden bívooÍbeeld onze mortelsaan in zàkken vàn 25 kilo, in big
bags, maaÍerÍàan veBprcid doorhethe e land ooka meerdan
2.000 Rem xsilo's.Zowilen we de klant n elkopzichtopt maa van
di€ní kunnen zinl' !
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th Dohwoude it het de t.helpkalkceh.ntnoftel 1:510 em heel arbei
desddp hebauwd, uit in .ontaineB opgeslaqen delen

Schelpkalkcementmortels 1 :5:1 0
De bestê eigenschappen van schelpkalk eh (ement in
Traditionêle mortels op modernê wijze gêpÍoduceerd

Leverbaar
in vele

één (restáuratie)mortel
tegen betaalbare prijs
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Droge Morrer Bv
Remix Drogê Mo.tel 3V Postbus 3 -9530 AA Borger Te. 0599
E-màl l :  in ío@remix.n l  wwwremix.n l  wwwsékrete.n l

Ív let  KOMo-(ert l í i<êat ên Dubokeur

líeeÍ w€ten? Kijk op

www.restauratiemortels.nl
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U itgeb rei d asso rti me nt
Remix heeft  €en ui tqebreid assort lment Sakrete
sche pkalk(ementmortels 1 :5:1 0
(1 deel cement,  s delen schelpkalk en 10 deien zand)

/ tvtetsetmortets voor traditioneel metselen die ook
gêschikt zijn voor de dooEtrijktechniek

/ voegmortets voor traditionee navoê9ê(l
y' Knlp- en snijvoegmortels

/ Màchinêal v€Meíkbêre voegmort€ls

/  o"kdekkeo.o.te

Levêfta in 25 kg 2àkken, bigbàgs en silo's.
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