
“Een gevel hoort er over twintig jaar nog net 
zo mooi uit te zien. Door onze nieuwste 
metselmortels te baseren op geheel 
nieuwe grondstoffen, bestrijden wij niet 
alleen de symptomen maar bieden we ook 
een finale oplossing. “Daarmee is Remix 
de eerste metselmortelfabrikant die gipsuit-
bloei weet te voorkomen”, aldus Anton 
Koelma. De ontwikkeling van de oplossing 
voor gipsuitbloei is een logische volgende 
stap voor Remix na het succes van de 
Uitbloeiingsarme (UA) mortel, waarmee 
kalkuitbloei wordt voorkomen. Zo heeft 
Remix voor zowel de korte termijn (kalkuit-
bloei) als voor de lange termijn (gipsuitbloei) 
dé oplossing om een schone gevel, zonder 
hinderlijke witte uitslag, te realiseren en te 
behouden.

Uitbloeiingsarme® mortel
Naast de ontwikkeling van hun nieuwste 
generatie metselmortels is Remix blijvend 
sterk in uitbloeiingsarme mortels. Een 
van de meest voorkomende klachten 
over nieuw metselwerk is witte uitslag of 
kalkuitbloei. Met name vroege (kalk)uitbloei 
is vaak al zichtbaar voordat een woning 
of pand goed en wel is opgeleverd. Een 
kostbare aangelegenheid, want de kosten 
van reiniging achteraf, al rap € 15,- tot 

€ 20,- per vierkante meter, zijn voor de 
rekening van de aannemer. “Ik schat dat 
in de vochtige periodes van het jaar toch 
wel één op de drie panden, waar niet onze 
metselmortel en voegmortel zijn toege-
past, hiervoor op enige manier behandeld 
moeten worden”, aldus Anton Koelma. De 
combinatie van metsel- en voegmortels, 
maar ook de toepassing van doorstrijkmor-
tels en dunbedmortels reduceert, dankzij 
een pakket uitgekiende ‘uitbloeiblokkers’, 
de kans op kalkproblemen met 90 procent. 
Bovendien kan in de uitbloeiingsarme 
variant, kortweg UA, het voegwerk sneller 
volgen op het metselwerk zodat het werk 
eerder klaar is en steigers en ander mate-
rieel weer elders ingezet kan worden. 

Mortels op maat
Remix is niet alleen uniek in zijn klantge-
dreven producten maar ook in de service 
die zij bieden. Dit vertaalt zich naar het 
unieke Remix Mortel-Op-Maat systeem®. 

“We gaan op de bouwplaats kijken voor 
welke bouwmethode, steensoort en bij 
welke weeromstandigheden onze mortel 
wordt ingezet”, vertelt Koelma. Het is zoals 
het klinkt: per opdrachtgever en per project 
wordt een mortel volgens een specifieke 
receptuur gedraaid, waarbij met tal van 
variabelen rekening wordt gehouden. “Dit 
concept is natuurlijk complexer dan een 
standaardproduct”, bevestigt Koelma, 
maar hij verwijst daarbij naar zijn focus op 
klantgedreven producten. “De voordelen 
voor de klant zijn enorm. Het metseltempo 
kan omhoog en er is een minimaal opont-
houd door externe factoren. Dat levert 
directe geldwinst op.”

Duurzaamheid
De mortelfabrikant begrijpt het belang van 
duurzaamheid en is de enige fabrikant die 
het prestigieuze Dubokeur voor Duurzaam 
Bouwen over een breed assortiment 
mortels voor metselwerk heeft weten te 
behalen. Remix heeft hiermee als enige 
het aspect duurzaamheid als extra kwaliteit 
aan metsel-, doorstrijk- en dunbedmortels 
toegevoegd.

Regendichte PE-verpakking
Niet alleen het product zelf maar ook de 
verpakking bij Remix is milieuvriendelijk en 

bovendien ook nog eens enorm handig. 
De PE-zak vervangt voor het volledige 
Remix-assortiment de papieren zaak, ook 
voor stoffige en dus moeilijke producten. Dit 
brengt maar liefst vijf grote voordelen met 
zich mee. Ten eerste is de PE-verpakking 
regendicht: dat bespaart de moeite van 
het inhoezen op de bouwplaats om regen-
schade te voorkomen. Daarnaast is de 
PE-zak ook stofdicht, zodat magazijnen en 
bussen schoonblijven. Op de derde plaats 
vergroot de zak de houdbaarheid van het 
product tot zeker dubbel zo lang. Het 
product blijft dus zo’n twee jaar in topkwa-
liteit. Tot slot is de verpakking voorzien 
van twee handige handgrepen die tillen en 
dragen vergemakkelijken. En dan resteert 
de grote duurzaamheid: omdat het mate-
riaal volledig uit PE bestaat kan de lege zak 
in de plasticcontainer worden gegooid, die 
veelal gratis wordt gestort. Dat is dus een 
directe besparing op de afvalkosten, terwijl 
het PE zelf nog tot vijftig keer recyclebaar is. 
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Schone gevels met 
Remix mortelinnovaties

Een gemetselde gevel hoort duurzaam te zijn en er goed uit te zien. Een mooie gevel is 
tenslotte bepalend voor het aanzicht van een gebouw. Te vaak zien we echter nog wit 
uitgeslagen en grauwe gevels in het straatbeeld. Dat vond ook marktleider in mortels voor 
metselwerk, Remix Droge Mortel BV. Remix heeft een lange traditie in innovaties die de 
professionele verwerker aantoonbaar vooruit helpen. “Klantgedreven producten door de 
wensen van de markt te volgen én op te volgen”, in de woorden van algemeen directeur 
Anton Koelma. Binnenkort introduceren zij hun nieuwste troef: Vergrauwingsarme (VA) 
mortel. Gipsuitbloei (vergrauwing) behoort daarmee definitief tot het verleden. 


