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De nieuwe innovatieve 4 in 1 mortel van Remix is

hét ei waar Columbus jaloers op zou zijn. Een ei

met wel VIER verrassingen. Want met de 4 in 1

mortel kunt u metselen (zuigende, niet zuigende

stenen en doorstrijken), stucadoren, cementdek-

vloeren leggen én tegels leggen. Al deze werkzaam-

heden kunt u compromisloos uitvoeren dankzij een

uitgebalanceerde samenstelling van diverse bind-

middelen, toeslagmaterialen en additieven.

De verwerker bepaalt met de 4 in 1 mortel eenvou-
dig zelf de gewenste eigenschappen van de specie.
De hoeveelheid aanmaakwater 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. 

Toepassingen

Remix 4 in 1 mortel is met name ontwikkeld voor
(renovatie)klussen, verbouwingen en kleine bouw-
werken. Juist hier heeft de verwerker veel baat bij
één type mortel, waarmee diverse werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd. Bovendien heeft hij met
de 4 in 1 mortel altijd de juiste mortelsoort op de
bouwplaats. 

Logistiek

Voor aannemers, ZZP’ers en professionele klussers
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 aanzien-
lijke besparing van artikelen, voorraad en pallet-
plaatsen. Remix 4 in 1 mortel wordt geleverd in 
zakken van 25 kg, big bags en mini silo’s.

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.

Het ei 

waar Columbus
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zou zijn

Remix 4 in 1 mortel®

1. Metselen 2. Stucadoren

3. Vloeren 4.Tegelen

Technische gegevens

Morteltype CT,  M10,  CSIV,  C12
Grootste korrel 3 mm (NEN-EN 1015-1)
Verwerkingstijd 2 uur
Verwerkingstemperatuur + 5° tot + 25°C

4 in 1 mortel
meest succesvolle
productintroductie
in 2006
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Remix Producten

Traditionele metselmortels Vloermortels

Doorstrijkmortels Stucadoormortels

Dunbedmortels Baltus Schelpkalkmortels

Voegmortels Tegelmortels voor leggen en zetten

Betonmortels Overige mortels

Spuitbetonmortels Systeemtechniek

• uitslagarm (UA) voorbereid
• cementbasis
• kalk/cementbasis
• tras/cementbasis
• schelpkalkcementbasis
• anti-smetmortels
• verzwaarde 

omstandigheden

• uitslagarm (UA) optie
• metselwerk in één 

arbeidsgang afgewerkt
• metsel- en voegwerk één 

monolithisch geheel
• op cement-, tras/cement- 

of schelpkalkcementbasis

• uitslagarm (UA) optie
• smalle voegbreedte: 5 - 8 mm
• optimaal uitkomen van 

kleur, nuancering en 
structuur van metselsteen

• ongekende estethische 
mogelijkheden voor 
ontwerpers

• uitslagarm (UA)
• diverse voeghardheids-

klassen
• snij- en knipvoegwerk
• op cement- of

schelpkalkcementbasis
• kunststofgemodificeerd
• machinaal verwerkbaar

• diverse sterkteklassen, 
milieuklassen en 
consistentiegebieden

• verpompbaar
• snelbeton met zeer snelle 

verhardingstijd

• natte of droge methode
• voor constructieve en/of 

decoratieve toepassingen

Leverbaar in 8 standaard-kleuren en als
maatwerk in vrijwel iedere gewenste kleur

• zand-cement dekvloeren
• op cement- en trascement-

basis, hechtingsverbeterend, 
vezelversterkt

• instrooimortels ten behoeve 
van monolietvloeren

• egalisatiemortels

• handmatige of machinale 
verwerking

• binnen- en buitenkwaliteit
• op kalk/cementbasis
• op schelpkalkbasis

Traditionele mortels zonder
cement
• metselmortels
• voegmortels
• vloermortels
• stucadoormortels
• machinaal verwerkbare 

spuit- en voegmortels

• voor natte en droge ruimtes
• vloerverwarming
• zwembaden
• natuursteen

• voegenbeton voor het 
vullen van naden

• montagemortel op cementbasis
• ondersabelingsmortel op 

cementbasis, krimparm
• krimparme gietmortel
• zwelmortel
• schelpkalkcementmortels

• silosystemen met een 
inhoud van 1, 8 of 22 m3

• mengsystemen voor 
grote en kleine bouw-
plaatsen

• natte en droge mortel-
transportsystemen

• zakken van 25 kg en big 
bags van 1000 of 1400 kg


