
Schelpkalkcementproducten 1:5:10 zijn leverbaar in 
Sakrete zakken van 25 kg of in big bags van 25 kg. 
Schelpkalkcement metselmortel is tevens leverbaar 
in Remix silo’s. 

Meer weten? Productinformatie? Kijk op onze web-
sites of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.

Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar 
zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door 
een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.

Remix Droge Mortel BV
Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
E-mail: info@remix.nl
www.remix.nl – www.sakrete.nl

Schelpkalkcementmortels 

1:5:10
De beste eigenschappen van 

schelpkalk en cement in één mortel

Traditionele mortels
In Nederland is het merendeel van oude gebouwen 
en monumenten gebouwd met schelpkalkmortels. 
Schelpkalk was volop verkrijgbaar en werd veelal  
lokaal gebrand in kleine ambachtelijke schelpkalk-
ovens. Met de opkomst van cementmortels in het  
begin van de 20e eeuw verdwenen deze schelpkalk-
ovens langzamerhand. Met cement als bindmiddel  
had men een veel hogere aanvangssterkte en daar-
door kon men sneller bouwen. Door een “schepje” 
cement aan de schelpkalkmortel toe te voegen  
verkreeg men toen al een hogere aanvangssterkte, 
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Uitgebreid assortiment
Remix heeft een uitgebreid assortiment Sakrete 1:5:10 schelpkalkcementmortels:3 Metselmortels voor traditioneel metselen 

die ook geschikt zijn voor de doorstrijk-techniek
3 Voegmortels voor traditioneel  navoegen
3 Knip- en snijvoegmortels3 Machinaal verwerkbare voegmortels3 Stucmortels

3 Dakdekkersmortel

Eigenschappen
3	Elastisch: Het metselwerk is goed bestand tegen 

trillingen, wisselende belastingen en lichte zet-
tingen. Bovendien heeft schelpkalkcementmortel 
een zelfherstellend vermogen waardoor haar-
scheurtjes vanzelf weer verdwijnen.

3	Vochtregulerend: Schelpkalkcementmortel ademt 
waardoor een gezonder binnenmilieu ontstaat 
met een lage luchtvochtigheid waarin schimmels, 
huisstofmijten en bacteriën zich nauwelijks  
kunnen ontwikkelen.

3	Droger: Hierdoor wordt de levensduur van  
kozijnen en balkopleggingen sterk verhoogd. 
Door een droge spouw is er een betere isolatie.

3	Duurzaam: Zeeschelpen zijn een milieuvriende-
lijke, duurzame en natuurlijke hernieuwbare 
grondstof. Metselstenen zijn na sloop makkelijk 
afbikbaar en weer geschikt voor hergebruik.  
Tijdens de verharding wordt CO2 uit de buiten-
lucht opgenomen.

3	Hogere aanvangssterkte: Door toevoeging van 
een deel cement wordt ten opzichte van kalk-
mortels een hogere aanvangssterkte en betere 
verwerkbaarheid bereikt. Hierdoor kan sneller 
worden gebouwd en kan ook bij lagere tempera-
turen nog worden gewerkt.

handelsmerk



met behoud van de unieke eigenschappen van 
schelpkalk. Bij restauratie is het van groot belang dat 
de eigenschappen van restauratiemortel zoveel  
mogelijk overeenkomen met die van de oorspronke-
lijke mortel, en ook zijn afgestemd op eigenschap-
pen van de steen. Cementgebonden mortels en (te) 
harde hydraulische kalkmortels zijn hiervoor niet 
geschikt en hebben al (te) vaak geleid tot onherstel-
bare schade.

Winning en productie
Al vele eeuwen worden zeeschelpen uit de Noordzee 
gewonnen. Afgestorven zeeschelpen zijn een milieu-
vriendelijke, duurzame en natuurlijk hernieuwbare 
grondstof. Ze komen in zeer grote hoeveelheden 
voor. Door de winning wordt het ecosysteem niet 
aangetast. De aanwas van afgestorven schelpen is 
ruim voldoende om schelpenbanken vanzelf in korte 
tijd weer aan te laten groeien. De schelpen worden 
gebrand in een moderne computergestuurde en 
kolengestookte (schelp)kalkoven. Het blussen van de 
schelpkalk gaat nu, in tegenstelling tot vroeger, op 
een moderne gecontroleerde wijze. Het resultaat is 
schelpkalkhydraat van een constante hoge kwaliteit.

1:5:10, een traditioneel recept in moderne 
uitvoering
Vanuit de restauratiebranche ontstond de vraag naar 
restauratiemortels op schelpkalkbasis, maar met een 
hogere aanvangssterkte en goed verwerkbaar. Te-
vens wilde men ook bij lagere temperaturen kunnen 
doorwerken. Zo ontstond de 1:5:10 mortel. Volgens 
een traditioneel en in de praktijk bewezen recept: 
1 deel cement, 5 delen schelpkalk en 10 delen zand. 
En daarmee ligt ook gelijk de samenstelling van deze 
mortels eenduidig en transparant vast. De combi-
natie van schelpkalk en cement als bindmiddel in 
deze verhouding resulteert in een mortel waarin de 
goede eigenschappen van beide bindmiddelen zijn 
verenigd. Cement zorgt voor een hogere aanvangs-
sterkte en schelpkalk voor elasticiteit, een open 

structuur, duurzaam-
heid en een gezond 
binnenklimaat. Deze 
schelpkalkcementmor-
tels, geproduceerd 
volgens de laatste 
stand der techniek, 
bleken in de praktijk 
zeer goed te voldoen. 
Inmiddels zijn al vele, 
vaak spraakmakende 
restauratieprojecten, 
met schelpkalkcement-
mortels naar volle 
tevredenheid uitge-
voerd.

Komo 
Dat het met de kwaliteit van de 
schelpkalkcementmortels wel goed zit wordt 
o.a. gewaarborgd door het Komo certificaat. 
Zowel de metsel- als de voegmortels worden 
met Komo certificaat geleverd. Door het Komo 
certificaat heeft de afnemer de zekerheid dat 
deze mortels voldoen aan de prestatie eisen van 
het Bouwbesluit en de hedendaagse kwaliteits-
eisen van de markt. 

Dubokeur
Schelpkalkcement metsel- en voegmortels 
zijn door het Nederlands Instituut voor Bouw-
biologie en Ecologie (Nibe) getoetst aan de 
wereldwijd toegepaste Life Cycle Assesment of 
LevensCyclus-Analyse (LCA) methode. Dit heeft 
geresulteerd in de toekenning van het zeer ge-
wilde DUBO-keurmerk voor DUurzaam BOuwen. 
Hiermee heeft Remix milieu als extra kwaliteit 
aan de schelpkalkcementmortels toegevoegd. 
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Meer weten? Productinformatie? Kijk op onze web-
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Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar 
zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door 
een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.
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