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Kwaliteit gegarandeerd met Komo-keur

30 pÍocent lichter
Remix DÍoge Mortel b.v. heeft onder de merknamen Remix en

Sakrete een kant-en-klare betonmoÍtel op de maÍkt gebÍacht.

ten pÍoduct dat 30 pÍocent lichteÍ is en tegelijkertijd voldoet aan

de sterkteklasse LC25/28. Bovendien is het de eeÍste lichtgewicht

betonmo el gekwaliÍiceerd met het Komo-keur.
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BetonmoÍtel

PÍaktiik

Dê nieuwe betonmoÍrelb li.htêÍ
te mengên, lkhteÍ àí tê Íêien en

makkeltke. tê vêdi(htèn.

tÍengl lkhtqewicht

eteênvolumi€kemassavan

17oo kg/mris de betonmortel
uiiermate gerch ikt voor licht-

Voordelen die Robvan teeuwen, hoofd-

uiwoerdeÍ bt Aannemingrbedrijf A.

van deí Lugt by uit V{aardingen,ondeF

tchrijft. Hij íenoveerten rertaureert in
dethuisnad €en monu mentaa I  pa nd,
waardê houten vloeren worden vervan-
gendoor b€tonnenvloefen op DuofoÍ

zwaluwstàa rtplàten. " Hoewel nog wat

vettig bij hettestên, i5 de water/c€ment-

vÊrhoudingvan d€ morte lnu zo afge-
stemd dateen glad rcsultaatwordt be-
reikt. De homogene massa zorgtvoor
minder kr impscheuren dan b i j  een veF
gelijkbaaÍproduct."

-

wi.htsbespa ring gerea lisee rd, met een
sterkte die hogerirdan van normaal
beton (crolrsj. Líchtgewicht beton is
lichteí ie mengen (bij gebruikvan een
booímachine met roerspindelj, lichter
aftê rcien en ma kkelij ker te verd ichten

Dathet metde kwalit€itvan dez€ licht
gewichi b€ton mort€l wel goed zit,wordt

door het Komo-ke u r gega ràndeeÍd. H iêr-

mee heeftdê aannenerde zekefieid dat
het píoduct aan devoor de NedeÍlandse
maíK rclevante kwalit€itr€ir€n voldoet
ên dircct magworden toegepast. RÊmix
is de eè6tefabÍikantvan droge morteldk

een Komo'gecertificeerde I jchtgewicht

betonmortel introd uceeÍt. Ookdê combi-

nàtie met Duofor zwaluwstaartplaten is
u itvoeíig getert op d laagk€cht.

YeÍbÍuik
Dê mortel woÍdt ond€r de m€Íknamen
Remix en Sakretegeleverd in zakken van
r8 kg. Eén rak geeft,gêmengd met cnca

3,25 l schoon leidingw:têr,ongeveer 12 |
specie, gênoêg vooí o,rs m.bij een laas,
dikte van 5 cm (vêrbruik circa 72 kg p€r m.)
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gewi.ht betonvloeren op zwa luwstaart-
platen.Vooral daarwaàf de vloeÍcon

stÍuctiete zwaarzou woden belast met
een vloervan normaal b€ton of zandce-
ment,roals bij badka m€ Ívlo€ren vàn ou-
defewoningen met een lichte balklaag.
Daamaast is de mortel ideaa I voor d ie be-
tonconstructies wàa r (lícht)gewícht €ên

Íol 5peelt. vooíbeelden zijn enovatiesvan
balkons en plátte daken,en het opvullen
van bouwelementen, 5leuven e n goten.

xleikorrelr
Rêmix Drcge MoÉel bv heeft het ge-
wicht van het kànt-en-klaÍe product
-voor zowel binnen al, buiten - zo laag
kunnen houden door dê toepassingvan
geèxpandeelde kleikoíels als vervan-
gingvàn Brínd. ln combinat ie met een
uitgekiend rêcêpt is jo pÍocentge-

Íips voor verwerking
. zoÍg vooÍ een 5chone ondeÍgrcnd
. Behandel deondeÍgÍondvoormet gÍondeÍ ingsmateÍ iaal  oÍ  hechtbÍugmoÍtel
. GebÍuik plastic Íolie bij fundeÍingen oÍ maak eeÍst een weÍkvloeÍ
. Gebflrik een speriemolen oÍ booÍmachine met ÍoeÍspindel
. BescheÍm veÍs beton legen te snelle uitdÍogang
. Bescheím beton tegen voÍ5t totdal voldoende steÍkte is beÍeikl
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