
Het aanzicht van de gevel is sterk bepalend voor een gebouw. Van oudsher werd een gevel in ons land 

al gemetseld en ook nu is een gemetselde gevel nog steeds heel populair. Metselwerk is robuust, 

duurzaam, onderhoudsvrij, biedt de architect veel mogelijkheden en geeft een mooi aanzicht. Maar juist 

aan dat laatste mankeert het nog wel eens. Te vaak zien we nog wit uitgeslagen gevels door uitbloei van 

vrije kalk. Soms extreem en oerlelijk, waardoor metselwerk onterecht al gauw het stempel krijgt van een 

tweederangs gevelbekleding. Een bedreiging voor de branche. Want welke architect, woningbouwer of 

eigenaar kiest nu voor een lelijk gemetselde gevel? Bij dergelijke situaties wordt er al snel naar alternatieve 

oplossingen gezocht.

Een gemetselde gevel hoort 

duurzaam te zijn en er goed 

uit te zien
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Auto’s en metselwerk
Volgens directeur Anton Koelma 
van Remix Droge Mortel kun 
je er ter verduidelijking een 
vergelijking op loslaten: ”Vergelijk 
die gedachte nu eens met de 
auto-industrie. Wie koopt er een 
nieuwe auto vol roestplekken? 
Niemand toch? Dit wordt niet 
geaccepteerd. De auto-industrie 
heeft dat proces goed opgepakt. 
Het roestprobleem is door een 
extra conservering behandeling 
opgelost en er is een fl inke 
kwaliteitsslag gemaakt. Eenzelfde 
kwaliteitslag is er voor de metsel- 
en voegbranche met uitbloeiings-
arme (UA) mortels gemaakt. Als 
Remix hebben wij jaren geleden 
onze verantwoordelijkheid al 
genomen en deze Uitbloeiingsarme 
mortel ontwikkeld. Met groot 
succes, niet alleen bewezen in een 
onafhankelijk onderzoek van de 
baksteenindustrie, maar ook in 
de praktijk zelf. We zijn er markt-
leider in Nederland door geworden 
en exporteren onze mortels 
inmiddels naar vele landen.”

Uitbloeiingsarme mortels
De Uitbloeiingsarme metsel-, 
voeg-, doorstrijk en dunbed-
mortels van Remix zijn voorzien 
van een uitgekiend pakket 
uitbloei-blokkers, die witte 
kalkuitbloei op metselwerk met 
negentig procent reduceren. 
Hiermee kan de meest 
voorkomende klacht over 
metselwerk bijna geheel worden 
voorkomen. Door minimalisering 
van schadegevallen kan fl ink 
worden bespaard op klachten-
afhandeling en herstel- en 
reinigingskosten. Anton Koelma: 
“Metselen en voegen is met 
Uitbloeiingsarme mortels 
gebruiksvriendelijker geworden. 
Onder extremere weers-
omstandigheden kan nog steeds 
een goed resultaat worden 
behaald. De tijdsperiode tussen 
metselen en voegen kan worden 
teruggebracht, zodat steigers en 

ander materieel eerder kunnen 
worden verwijderd. Vertragingen 
van het bouwproces door (te) 
ongunstige weersomstandigheden 
kunnen worden voorkomen. Met 
goed uitziend en duurzaam metsel- 
werk zal een betere oplevering 
plaatsvinden van een hoog-
waardiger gebouw. En daar zijn we 
als Remix trots op, zo hoort het.”

Duurzaam metselen 
Voor milieu-informatie heeft 
Remix NeM0/MRPI referentie-
bladen, die in de Nationale Milieu 
Database zijn opgenomen. Deze 
MRPI bladen geven (gemiddelde) 
milieu-informatie over de mortels 
van de NeMo leden op basis van 
een Levens Cyclus Analyse (LCA). 

Een MRPI blad geeft echter niet 
aan of een product op milieu-
gebied goed of slecht presteert. 
Anton Koelma: “Het DUBOkeur® 
van het NIBE geeft wel de milieu 
prestatie weer en bewijst dat 
Remix mortels tot de meest 
milieuvriendelijke keuze behoren. 
Het Nibe heeft op onafhankelijke 
en wetenschappelijke wijze 
aangetoond dat de Remix 
mortels tot de 
bovenkant van 
de markt op 
het gebied van 
duurzaamheid 
behoren. Indien 
bij aanbestedingen 
een bepaalde 
milieukwaliteit is 
voorgeschreven, kan deze door 
Remix met DUBOkeur® worden 
aangetoond en onderbouwd. 
Zonder meerkosten en uniek in 
Nederland. Duurzaam metselen 
met het uitgebreide assortiment 
metsel-, voeg-, doorstrijk-, en 
dunbedmortels van Remix met 
Dubokeur is niet duur(der). 
Sterker nog, door de vele 
innovatieve ontwikkelingen 
van Remix zijn zelfs forse 
besparingen op metselwerk te 
realiseren.”

Directeur Anton Koelma: 
“Het Nibe heeft aangetoond dat 
de Remix mortels tot de bovenkant 
van de markt op het gebied van 
duurzaamheid behoren.”
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