
Met de slogan “Remix maakt het af” start 
Remix Droge Mortel BV een nieuwe 
campagne, waarmee de laatste product-
ontwikkelingen onder de aandacht van 
architecten, aannemers en de metselaars 
worden gebracht. Het accent bij de 
nieuwste innovaties ligt enerzijds op de 
verbeterde verwerkingsmogelijkheden en 
anderzijds op de tot nihil gereduceerde 
kalk-uitbloeiing van de mortel.

Met enthousiasme en gepaste trots stelt 
directeur Anton Koelma vast dat de vraag 
uit de markt sterk toeneemt. Dat mag 
tegen de achtergrond van de actuele 
economische omstandigheden in de bouw 
op zijn minst opvallend worden genoemd. 
“Wij leveren op jaarbasis vele duizenden 
tonnen mortel, maar laten het niet bij het 
produceren en afleveren. Wij gaan een 
paar stappen verder. De afdeling research 
en development wordt gevoed door 
onze klanten en de ervaringen van onze 
vertegenwoordigers en de bouwmateria-
lenhandel. Ervaringen en functionele eisen 
worden op laboratoriumschaal vertaald 
naar een verbeterd product. Dat maakt dat 
we eigenlijk voor elk project en voor elke 
toepassing een op maat samengestelde 
mortel kunnen leveren.” 

Uitbloeiingsarm®

Anton Koelma vervolgt: “Juist nú bestaat 
er bij de metselaar grote interesse voor het 
beperken van kosten en het verhogen van 

productiesnelheid. Om die reden hebben 
wij de samenstelling van onze nieuwe 
generatie mortels verder geoptimaliseerd 
met het oog op de verwerkbaarheid. 
Hierdoor is het metseltempo hoger met 
behoud van kwaliteit.”

“Volgt de metselaar onze instructies 
op, dan kan met de nieuwe generatie 
Uitbloeiingsarme (UA) mortels worden 
voorkomen dat er in een latere fase 
uitbloeiing van kalk plaatsvindt. Er hoeven 
daarom geen gevels te worden gereinigd 
en worden gevels niet aangetast met lelijke 
kalkuitbloei”, stelt Koelma. “Het is om die 
reden dat we nu zelfs door architecten 
worden benaderd over de keuze van het 
juiste mortelsysteem.”

Anton Koelma geeft aan dat de rol van 
Remix in de bouwketen langzamerhand 
aan het veranderen is. Waar de producent 
van mortel eerst een schakel in de keten 
was, vervult deze in toenemende mate de 
functie van adviseur. “Wij adviseren archi-
tecten en aannemers al in de ontwerpfase 
bij de keuze van het juiste type mortel. Ook 
staan wij de voegers en metselaar bij als 
het gaat over de verwerkingsmethode in 
de bouwfase.”

Na het metselen en voegen vindt in eerste 
instantie droging aan het oppervlak plaats. 
Oplosbare zouten of bestanddelen in 
de mortel kunnen door het verdampen 

van water worden meegevoerd naar het 
oppervlak van de mortel en de stenen. 
Door zogenoemde carbonatatie reageren 
deze aan het muuroppervlak tot kalksteen. 
Dit is moeilijk te verwijderen. Gebruikelijke 
schoonmaakmethoden zijn het wassen met 

dure reinigingsmiddelen en het borstelen of 
schuren. Kalkaanslag kan daarom het beste 
worden voorkomen. De toepassing van de 
nieuwe UA mortel van Remix voorkomt dit, 
hetgeen ook nog eens wordt onderbouwd 
met onafhankelijke testrapporten.

Goedkoop is duurkoop
Remix leidt niet alleen het eigen personeel 
op om klanten op deskundige wijze te 
kunnen bijstaan, maar verzorgt ook scho-
ling voor de groothandel en bouwmateria-
lenhandel. Deze medewerkers kunnen zo 
beschikken over een opleidingscertificaat, 
waarmee wordt aangetoond dat de klant 

van een deugdelijk advies kan worden 
voorzien. “Deze aanpak heeft ons geen 
windeieren gelegd, omdat al bij de balie 
de klant een deskundig advies krijgt of zijn 
verhaal kwijt kan”, vertelt Anton Koelma.

“Wat dan vaak blijkt uit de reacties van 
klanten is dat soms aanvankelijk werd 
gekozen voor een goedkoop morteltype. 
Na verwerking daarvan wordt kalkuitbloei 
geconstateerd. Vervolgens wordt alsnog 
gekozen voor een UA mortel van Remix 
om het af te maken. Het is om die reden 
dat we vaak in de tweede fase van die 
bouwprojecten terug te vinden zijn, immers 
werd in de eerste fase gewerkt met een 
goedkoper alternatief.” 

Ervaren speler in de markt
Remix Droge Mortel BV levert mortels voor 
het metselen, voegen, stucen, vloerafwer-
king en betegelen. Daarnaast biedt het 
bedrijf dunbed- en doorstrijkmortels en 
tailor-made mortelsystemen. De kwaliteit 
wordt gewaarborgd doordat gewerkt wordt 
volgens onder meer NEN-ISO 9001, KOMO 
Keur, Cur aanbevelingen, CE en Dubokeur.

Van het aanvankelijk Zand en Grind bedrijf 
is Remix inmiddels geworden tot een 
trendsettende producent van mortels, met 
2000 silo’s op bouwplaatsen in Nederland 
en leveringen aan vele Europese landen. 
Met Remix en Sakrete voert Remix sterke 
merken. Met specials als UA, lichtgewicht 
en vorstvrije mortel heeft Remix een paar 
concurrerende wapens in handen, geheel 
toegesneden op de wensen van gebruikers 
en opdrachtgevers. Met twee productie-
vestigingen en vertegenwoordigingen in 
geheel Nederland is Remix goed bereikbaar 
en haar producten landelijk verkrijgbaar.

Remix maakt het nu af, met de nieuwe 
generatie UA mortels, waarvoor de markt in 
de komende periode actief wordt benaderd.
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Remix maakt het af met het 
mortel op maat- en UA systeem

Remix Droge Mortel BV is de toonaangevende producent van mortelsystemen voor 
elke denkbare toepassing in de bouw. Gebaseerd op de ervaringen van gebruikers 
en de functionele eisen van opdrachtgevers, investeert Remix voortdurend in nieuwe 
producten. De kostenefficiency tijdens de bouw en de waardevastheid van de woningen 
en gebouwen worden daardoor significant verbeterd.


