
De innovatieve 16in1 mortel heeft een uitgebalan-
ceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen 
en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge 
hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende 
watervasthoudende vermogen geven deze mortel 
de unieke eigenschappen voor 16 verschillende toe-
passingen. Met de bereidingsmethode (zie tabel) 
bepaalt ú de toepassing en heeft u altijd de juiste 
mortel ter beschikking om de klus te klaren.

Maar dat is nog niet alles. Denk aan ruimtebespa-
ringen in klusbussen en magazijnen. Denk ook aan 
arbeidsbesparing doordat door de unieke eigen-
schappen voorbevochtigen, voorstrijken of gronde-
ren voor vrijwel alle toepassingen achterwege kan 
blijven. Probeer het en laat u verrassen!

Voordelen
3 Met 16 verschillende toepassingen vrijwel altijd de 

juiste mortelsoort voorhanden.
3 Dé probleemoplosser bij uitstek voor diverse moei-

lijke morteltoepassingen.
3 Geen talloze zakken meer nodig voor verschillende 

toepassingen. 
3 Ruimtebesparing in bus en magazijn en minder 

afval.
3 Kostenbesparend alternatief, bijvoorbeeld voor de 

veel duurdere uitvlak- en flex-egalisatiemortels.
3 Arbeidsbesparend: 

– gronderen is niet nodig en vaak zelfs niet eens 
wenselijk

– voorbevochtigen van de metselstenen kan  
achterwege blijven.

3 Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit.
3 Hoog watervasthoudend vermogen.
3 Aanzienlijk minder kans op “verbranden” door te 

snelle uitdroging van de mortel.
3 In de regendichte PE zakken minstens  

24 maanden houdbaar.
3 Alle toepassingen geschikt voor binnen en buiten.
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Technische gegevens
Bindmiddel:  cement
Max. korrel:  2 mm
Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur:  +5 tot +25 °C
Alle toepassingen zijn geschikt voor binnen en  
buiten.

Verlengde houdbaarheid 
Remix 16in1 mortel wordt geleverd in regendichte 
PE zakken met een verlengde houdbaarheid van 
minstens 24 maanden!
Hierdoor zal de mortel niet alleen ‘verser’ zijn, maar 
ook veel langer inzetbaar blijven. De zakken zijn  
regenwaterdicht en dus ook buiten op de bouw-
plaats op te slaan. Schade door vroegtijdig hard 
worden door inwatering wordt hiermee voorkomen. 
Ook blijven magazijn en (klus)bus schoon met de 
dichtgesealde PE zakken. 

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

Meer weten? 
Kijk op www.remix.nl  
of informeer bij uw bouw- 
materialenleverancier.

16 in 1
Gewoon omdat het kan

Onze succesvolle 4in1 
mortel hebben we,  
volgens de laatste stand 
der morteltechnologie, 
doorontwikkeld tot een 
unieke 16in1 mortel. 
Deze Multimortel is ontwikkeld voor 16 verschillende 
toepassingen en is daarnaast geschikt voor nog vele 
andere toepassingen. 
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Toepassingentabel 16in1 mortel

16in1 
mortel

Toepassing Norm Kwaliteit KOMO CE Aanmaakwater
(liter/25 kg)

Uitlevering
(liter/25 kg)

1 Traditioneel metselen (matig- en normaal zuigende stenen) EN-998-2 M15 ja ja 3,0 tot 3,3* 13

2 Doorstrijken (matig- en normaal zuigende stenen) EN-998-2 M15 ja ja 3,0 tot 3,3* 13

3 Dunbed metselen (≥ 5 mm lintvoeg), ook tuinmuren en stapelstenen EN-998-2 M15 ja ja 3,3 13

4 Metselen/doorstrijken/dunbed metselen sterk zuigende stenen  
(gehydrofobeerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal) EN-998-2 M15 ja ja 3,3 13

5 Metselen/doorstrijken kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton EN-998-2 M15 ja ja 3,3 13

6 Metselen/doorstrijken/dunbed metselen glasbouwstenen en zeer weinig zuigende 
stenen EN-998-2 M15 ja ja 2,8 12,5

7 Kleinschalig voegwerk en voegreparatie EN-998-2 M15 nee ja 2,3 12

8 Aanbranden en hechtbrug nvt nvt nee nee 4,5 16

9 Onderstop-, stel-, kim- en vulmortel EN 13813 C20/F4 ja ja 2,4 12

10 Chipperen (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk) nvt nvt nee nvt 3,3 tot 4,5** 13

11 Vastzetten/montage van muurafdekkers, dorpels, vensterbanken enz. nvt nvt nee nvt 3,4 12,5

12 Stucen en uitvlakken van wanden en muren (zonder gronderen) EN-998-1 CSIV>6N/mm2 nee ja 3,3 13

13 Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming EN 13813 C20/F4 ja ja 2,2 12

14 Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming e.d. nvt nvt nee nvt 2,4 12

15 Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel EN 13813 C16/F3 ja ja 3,1 12,5

16 Reparatie en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden  
oppervlakken (eerst gronderen) nvt nvt nee nvt 3,2 tot 3,6** 13

*  Matig zuigend 3,0 ltr tot normaal zuigend 3,3 ltr  **  Afhankelijk van de toepassing
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