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Kimfix® en Metselfix® mortels
Arbeidsbesparende en gegarandeerde methode voor het
vermetselen van kalkzandsteen

De Kimfix en Metselfix 
mortels zijn het resultaat van een unieke en inten-
sieve samenwerking tussen Remix- en Sakrete
Droge Mortel en Calduran Kalkzandsteen. Deze
nieuwe innovatieve mortels worden gezamenlijk op
de markt gebracht waarbij Calduran de mortels in
zakverpakking levert en Remix in silo’s.
De Kimfix en Metselfix mortels zijn kunststof gemo-
dificeerde droge mortels, die geheel zijn afgestemd
op de eigenschappen van de kalkzandsteenmetsel-
blokken en -stenen van de drie Calduran fabrieken.
Als enige worden voor de Kimfix en Metselfix mor-
tels garanties afgegeven voor het vermetselen van
Calduran kalkzandsteen. Doordat met deze unieke
mortels de blokken en stenen niet meer behoeven
te worden voorbevochtigd, is een flinke arbeids-
(kosten)besparing haalbaar. Op de bouwplaats is
met deze methode zowel een hogere kwaliteit als
een hogere bouwsnelheid realiseerbaar. 

De twee grote voordelen Kimfix en Metselfix
1. Gegarandeerde hechting op droge en 

natte kalkzandstenen

2. Arbeids(tijd)besparend door achter-
wege blijven van voorbevochtiging van 
de stenen

Nevenvoordelen
• Minder wateroverlast op de bouwplaats, vermin-

dering van de hoeveelheid bouwvocht en bij
vorst geen ijsafzetting op de kalkzandstenen en
vastvriezen van de stenen

• Geschikt voor zowel de traditionele- als de door-
strijkmetseltechniek

• Verkleining hygrische krimp
• Kimfix met hoge stabiliteit en hoge begin- en

eindsterkte

Arbeidsbesparend

Hoge stabiliteit en sterkte

Gegarandeerde hechting
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Kimfix®

Toepassing
Het stellen van de kimblokken als uitvlaklaag voor
Calduran kalkzandsteen lijmblokken of elementen. Door
hoge druksterkte ook geschikt voor zwaar belaste wan-
den.

Producteigenschappen
• Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm2.
• Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit

van de verse specie.
• Gemodificeerd om uitdroging van de mortel tegen te

gaan.
• Hydraulisch afbindend.
• Geschikt voor de verwerking van droge en vochtige

kalkzandsteen.

Technische gegevens
Mortel Type A, M25 (Cement gebonden)
Druksterkte ≥ 25 N/mm2 (NEN-EN 1015-11)
Hechtsterkte ≥ 0,2 N/mm2 (NEN 3835)
Grootste korrel 6 mm (NEN-EN 1015-1)
Aanmaakwater ca. 9 % m/m
Uitlevering ca. 520 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd max. 2 uur
Verwerkingstemperatuur ≥ + 5° tot + 25°C
Producenten Remix Droge Mortel BV en

Sakrete Droge Mortel BV

Documentatie
• Remix produktinformatieblad Kimfix
• Remix productinformatieblad Metselfix
• Remix prijslijst Kimfix en Metselfix
• Calduran productblad Kimfix
• Calduran productblad Metselfix
• Calduran Handboek Uitvoering 2006 
• EG-Conformiteitsverklaring Remix
• Komo certificaat Remix
• Richtlijnen siloplaatsing Remix

Metselfix®

Toepassing
Het vermetselen van droge en natte Calduran kalkzand-
stenen

Producteigenschappen
• Soepele, goed verwerkbare metselspecie met een uit-

stekende hechting en sterkte.
• Geschikt voor de verwerking van droge en vochtige

Calduran kalkzandsteen.
• Uitgeharde mortel is weer- en vorstbestendig.
• Hydraulisch afbindend: verwerkingstijd 2 uur.
• Geschikt voor zowel de traditionele- als de doorstrijk-

metselmethode.

Technische gegevens
Mortel Type A, M10 (Cement/kalk gebonden)
Druksterkte ≥ 10 N/mm2 (NEN-EN 1015-11)
Hechtsterkte ≥ 0,25 N/mm2 (NEN 3835)
Grootste korrel 4 mm  (NEN-EN 1015-1)
Aanmaakwater ca. 3,2 l/25 kg, ca. 12,5 % m/m
Uitlevering ca. 575 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd 2 uur
Verwerkingstemperatuur ≥ + 5° tot + 25°C
Producenten Remix Droge Mortel BV en

Sakrete Droge Mortel BV

Ook geschikt voor doorstrijkmethode

Leveringsvormen
• Zakgoed via de Calduran verkoopkanalen: De

Kimfix en Metselfix mortels zijn als zakgoed van
25 kg uitsluitend in de Calduran verpakking
leverbaar.

• Silo’s via de Remix verkoopkanalen: De Kimfix
en Metselfix mortels worden door Remix in
bouwplaats silo’s geleverd. De Remix bouw-
plaatssilo bevat bij plaatsing maximaal 25 ton
mortel en kan worden nagevuld tot maximaal 35
ton inhoud. Levering conform specifieke leve-
ringsvoorwaarden en richtlijnen voor plaatsing
en gebruik van de 35 tons silo.
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Kimvoeg onder 45 graden

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.

Remix Droge Mortel BV


