
Sakrete 
Sakrete is al ruim 40 jaar een succesvol innovatief en 
internationaal A-merk, dat met een smal assortiment 
een breed toepassingsbereik heeft. Sakrete produk-
ten staan dankzij een streng kwaliteitsprogramma 
garant voor een constante hoge kwaliteit, waarmee 
een optimaal resultaat kan worden behaald. 

Technische gegevens

Morteltype CT, M10, CSIV, C12

Grootste korrel 3 mm (NEN-EN 1015-1)

Verwerkingstijd 2 uur

Verwerkingstemperatuur + 5° tot + 25° C

Metselmortel M10, type A
Certificaat 705-xx-m

Vloermortel C16 - F3
Certificaat 705-xx-v

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.

Sakrete is een internationaal A-merk. Producent en 
licentiehouder voor Nederland:
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 

4 in 1 mortel
Het ei van Columbus in zakformaat

De innovatieve 4 in 1 mortel van Sakrete  
is hét ei van Columbus in zakformaat.  
Een ei met vier verrassingen. Want met  
de 4 in 1 mortel kunt u metselen,  
stukadoren, cementdekvloeren leggen  
én tegels in de mortel zetten. Al deze werkzaam-
heden kunt u compromisloos uitvoeren dankzij een 
uitgebalanceerde samenstelling van diverse bind-
middelen, toeslagmaterialen en additieven. In feite is 
het de bereidingsmethode die de activering van be-
paalde additieven en bindmiddelen teweegbrengt.

Professionele mortels  
voor een optimaal resultaat

Meer weten? 
Kijk op www.sakrete.nl  
of informeer bij uw bouw- 
materialenleverancier.
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2. Stukadoren
3. Vloeren
4. Tegelen

1. Metselen

4. Tegelen

3. Vloeren

2. Stukadoren

Komo 
gecertificeerd
Dit Komo gecertificeerde product geeft u direct de  

zekerheid dat dit product voldoet aan de prestatie- 

eisen van het Bouwbesluit en de hedendaagse  

kwaliteitseisen van de markt.



4 Mortels in 1 zak
De gebruiker bepaalt met de  
4 in 1 mortel eenvoudig zelf de gewenste eigen-
schappen van de specie. De hoeveelheid aanmaak-
water en de lengte van de mengtijd bepalen de 
karaktereigenschappen. En daarmee dus ook de 
toepassing. Met deze unieke mortelsamenstelling 

heeft u dus werkelijk vier verschillende mortels in 
één zak. Een nieuwe trend is gezet. De Sakrete 4 in 
1 mortel is “state of the art” op droge mortel gebied 
en laat de traditionele universele en allround mortels 
ver achter zich.

Toepassingen
Sakrete 4 in 1 mortel is met name ontwikkeld voor 
(renovatie)klussen, verbouwingen en kleine bouw-
werken. Juist hier heeft de gebruiker veel baat bij 
één type mortel, waarmee vele werkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd. Bovendien heeft hij 
met de 4 in 1 mortel altijd de juiste mortelsoort op 
de bouwplaats. Het tekort komen van juist dat type 
mortel dat net nodig is voor de klus, met alle onge-
mak en vertraging van dien, behoort met de 4 in 1 
mortel tot het verleden.

Ruimtebesparing
Voor professionele klussers 
en/of ZZP’ers betekent de 
4 in 1 mortel dat zij hun 
bus niet meer hoeven vol te laden met verschillende 
typen mortel, maar kunnen volstaan met 4 in 1 
mortel. Voor magazijnen betekent de 4 in 1 mortel 
een aanzienlijke besparing van artikelen, voorraad 
en schapruimte. De doorloopsnelheid wordt flink 
verhoogd.

Levering
Sakrete 4 in 1 mortel wordt geleverd in zakken van 
25 kg of in big bags van 1000 kg.

Voordelen
3 De gebruiker bepaalt zelf de  toepassing
3 Altijd de juiste mortelsoort op de bouwplaats om de klus te klaren3 Geen talloze verschillende zakken meer

3 Ruimtebesparing in bus en  magazijn
3 Minder voorraad en hogere  doorloopsnelheid

Metselen (zuigende, niet zuigende 

stenen) en doorstrijken

Stukadoren

Cementdekvloeren (met toevoe-

ging van Sakrete krimpwapenings-

vezels geschikt voor vloerverwar-

ming)

Tegels in de mortel zetten 

(wand- en vloertegels)
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