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Toepassing

1 Stucen en uitvlakken van wanden en muren (zonder gronderen)

2 Onderstop- stel-, kim- en vulmortel

3 Aanbranden en hechtbrug

4 Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen. Ook 
voor gehydrogobeerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal

5 Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton

6 Dunbed metselen met >5 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen

7 Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton

8 Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen

9 ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in  
aardbevingsgebied

10 Machinaal verwerkbare metselmortel

11 Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen

12 Machinaal voegen

Toepassing

13 Kleinschalig voegwerk en voegreparatie

14 Chipperen (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk)

15 Dakdekkersmortel, voor het in specie leggen van vorsten en pannen

16 Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming e.d. 

17 Cementdekvloeren 2-7 mm, ook met vloerverwarming

18 Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel 

19 Vastzetten/montage van muurafdekkers, vensterbanken etc. 

20 Vastzetten van raamdorpelstenen

21 Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en  
tuinornamenten e.d. 

22 Vastzetten van vensterbanken binnen

23 Vastzetten/montage dorpels

24 Repareren en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden 
oppervlakken (eerst gronderen)

2 Multimortel – 25 kg PE zak

Remix Multimortel is een hoogwaardig fabrieksmatig 
vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze unieke 
mortel is volgens de laatste stand der morteltechnologie 
ontwikkeld voor zeer veel verschillende toepassingen. 
Door een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste 
grondstoffen en additieven worden unieke en superieure 
morteleigenschappen op het gebied van verwerkbaarheid, 
hechting, stabiliteit, sterkte en watervasthoudend vermogen 
verkregen. Dit maakt de Multimortel geschikt voor vrijwel 
alle in de bouw voorkomende klussen.

Artikelnr.: 15.0880.412
EAN-code: 8716105107880

Artikelnr.: 15.0880.408
EAN-code: 8716105108115

(zie pagina 3)ER®

1 Green Collection mortels – 25 kg PE zakken – De meest milieubewuste keuze

Remix Green Collection mortels zijn voortgekomen uit het Green Horizon programma van Remix en zijn de 
meest milieubewuste keuze voor hun toepassing. Zij onderscheiden zich door een zorgvuldige toepassing 
van bindmiddelen, hulpstoffen, grondstoffen en gerecycled materiaal. Door uitgekiende toepassing van 
innovatieve cementvervangers kan worden volstaan met een veel lager cementaandeel, zonder  
dat dit ten koste gaat van de verwerkbaarheid, hechting en sterkte. Remix legt hiermee de lat  
op 50-70% CO2 reductie t.o.v. wat gangbaar is in de markt.

Betonmortel C20/25
Artikelnr.: 06.0050.459
EAN-code: 8716105106982

Metselmortel M5
Artikelnr.: 01.0030.457
EAN-code: 8716105106999

Zandcementmortel C16/F3
Artikelnr.: 06.0040.458
EAN-code: 8716105106975
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5 Metselmortel met kalk – 25 kg PE zak

Remix Metselmortel met kalk MMMK is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform 
EN 998-2 ‘mortels voor metselwerk’. Deze mortel M5 is geschikt voor het vermetselen van de meest gangbare 
steensoorten, in het bijzonder voor normaal zuigende steensoorten. Voor al het metselwerk in weer en wind  
en voor dragend metselwerk binnen en buiten. Metselmortel met kalk wordt geleverd met Dubokeur.

4 Metselmortel zonder kalk – 25 kg PE zak

Remix Metselmortel zonder kalk MMZK is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis 
conform NEN-EN 998-2 ‘mortels voor metselwerk’ en BRL 1905. Deze mortel M10 is geschikt voor het 
vermetselen van vrijwel alle gangbare steensoorten, in het bijzonder voor niet zuigende stenen. De mortel kan 
worden toegepast voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten.

3 4in1 Mortel – 25 kg PE zak

1  Metselen M10 3  Cement dekvloeren C16/F3 
2  Stucadoren CSIV ≥ 6 N/mm2  4  Tegels in de mortel zetten C16/F3

 
Remix 4in1 mortel is een fabrieksmatig vervaardigde hoogwaardige mortel op cementbasis, die 
speciaal is ontwikkeld voor renovatie klussen en kleine verbouwingen. Een uitgebalanceerde 
samenstelling van diverse bindmiddelen, toeslagmaterialen en additieven maakt deze mortel 
geschikt voor metselwerk (zuigende en nietzuigende steensoorten en ook geschikt voor de 
doorstrijktechniek), stucwerk, cement-dekvloeren en voor het leggen van vloertegels.

Artikelnr.: 01.0160.334
EAN-code: 8716105107026

Artikelnr.: 01.0101.312
EAN-code: 8716105107019

Artikelnr.: 15.0675.300
EAN-code: 8716105107132

1 2 3 4

Earthquake Resistance mortel. Een 
nieuwe generatie mortels die speciaal 
ontwikkeld is voor metselwerk in 
aardbevingsgebieden. Hierop met 
uitstekend resultaat getest door TNO 
met de triltafeltest. 
Rapport TNO 2019, R10933.

ER®
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6 Dunbed- en doorstrijkmortel allround/ER – 25 kg PE zak

Remix Dunbed- en doorstrijkmortel allround/ER (UA) is een fabrieksmatig geproduceerde  
mortel conform NEN-EN 998-2. Deze mortel is speciaal ontwikkeld voor het metselen  
volgens de doorstrijktechniek, waarbij de mortel wordt doorgestreken tot voeg.  
Metsel- en voegwerk vormen hierdoor een monolithisch geheel. De nieuwe generatie  
Remix UA (uitbloeiingsarme) mortel is voorzien van een pakket ‘uitbloeiblokkers’  
waardoor vrije kalkuitbloei tot ca. 90% wordt gereduceerd.  
De doorstrijkmortel is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Artikelnummer Artikelomschrijving EAN-code

15.0100.500 DDA100ER wit (100) allround ER M10 8716105108146

15.0200.500 DDA200ER cementgrijs (200) allround ER M10 8716105108153

15.0250.500 DDA250ER donkergrijs (250) allround ER M10 8716105108184

15.0300.500 DDA300ER antraciet (300) allround ER M10 8716105108160

15.0400.500 DDA400ER zwart (400) allround ER M10 8716105108177

7 Voegmortel – 25 kg PE zak

Remix Uitbloeiingsarme (UA) Voegmortel VM is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis 
conform NEN-EN 998-2 ‘mortels voor metselwerk’ en BRL 1905. Deze mortel is met name geschikt voor het 
uitbloeiingsarm (na)voegen van de meest gangbare omstandigheden, waterkerend metselwerk, werk dat niet 
is afgeschermd tegen weer en wind, hoog mechanisch belast en normaal metselwerk binnen en buiten.

Voorzien van uitgekiend pakket ‘uitbloei-
blokkers‘ die de adhesiekrachten in de 
poriën opheffen. Tot 60% reductie van 
witte kalkuitbloei en in combinatie met 
uitbloeiingsarme metselmortel tot 90% 
reductie.

Voegmaster
Artikelnr.: 69.9910.000
EAN-code: 8712123032166

(zie pagina 3)ER®

Artikelnummer Kleur EAN-code

04.0850.205 050 Extra wit UA 8716105107491

04.0800.205 100 Wit UA 8716105107507

04.0996.205 150 Witgrijs UA 8716105107514

04.0700.205 200 Cementgrijs UA 8716105107521

04.0750.205 250 Donkergrijs UA 8716105107538

04.0580.205 275 Antracietgrijs UA 8716105107545

04.0775.205 300 Antraciet UA 8716105107552

04.0010.205 400 Zwart UA 8716105107569

04.0999.205 500 Crème UA 8716105107576

04.0301.205 600 Okergeel UA 8716105107583

04.0993.205 700 Terra UA 8716105107590

04.0994.205 800 Rood UA 8716105107606

04.0020.205 900 Bruin UA 8716105107613
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8 Voegfix FX – 5 liter can/1 liter fles

Remix Voegfix FX® is een vloeibaar additief op kunstharsbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor toevoeging 
aan het aanmaakwater voor de Remix uitbloeiingsarme (UA) voegmortels. Remix Voegfix FX® versterkt de 
eigenschappen van de hierop voorbereide Remix UA voegmortels op het gebied van hechting, druksterkte, 
elasticiteit, duurzaamheid en het watervasthoudend vermogen. Dit twee componentensysteem is hierdoor 
geschikt voor het voegen van o.a.: steenstrips, sterk zuigende stenen, gesiliconiseerde stenen, kademuren, 
voegwerk in kustgebieden en voegrenovatie/reparatie.

10 Zandcementmortel en Snelzandcementmortel – 25 kg PE zak

Remix Zandcementmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel C20/F4 op cementbasis 
conform NEN-EN 13813 voor ‘dekvloermortel en dekvloeren’. Deze mortel is geschikt voor het maken van 
cementdekvloeren.

Remix Snelzandcementmortel is met C30/F5 supersterk en ideaal voor cementdekvloeren in laagdiktes van 
2,5 tot 8 cm die snel afgewerkt moeten worden. Ook geschikt voor permanent natte ruimtes (badkamers en 
douches) en voor cementdekvloeren met vloerverwarming. Na 4 uur kan al worden getegeld en na 48 uur is 
de vloer af te werken met laminaat, parket, tapijt enz.

9 Blokkenlijm wit – 25 kg PE zak/10 kg emmer

Remix Blokkenlijm M15 is een kant-en-klare droge mortel op basis van witte portland cement conform NEN-
EN 998-2 en BRL 1905. Deze blokkenlijm is geschikt als kalkzandsteenlijm en cellenbetonlijm voor binnen en 
buiten. Deze mortel is tevens geschikt voor het verlijmen van keramische (snelbouw) blokken en voor het 
uitvullen, egaliseren en dunpleisteren van vlakke, gelijmde binnenwanden tot maximaal 5 mm laagdikte.

Artikelnr.: 04.0099.393
EAN-code: 8716105107668

Artikelnr.: 04.0099.314 
EAN-code: 8716105107781

Emmer 10 kg
Artikelnr.: 13.0600.392
EAN-code: 8716105107644

Zomer
Artikelnr.: 13.0610.423
EAN-code: 8716105107934

Winter
Artikelnr.: 13.0600.390
EAN-code: 8716105107620

Artikelnr.: 01.0650.335
EAN-code: 8716105107156

Artikelnr.: 08.7650.429
EAN-code: 8716105108108

ER® (zie pagina 3)
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Toepassing

Inhoud
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5 / 25  
kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 1 / 5 L 10 / 25 

kg 25 kg

Metselwerk Binnen/buiten normaal zuigende stenen ++ ++ o ++ ++

Binnen/buiten weinig zuigende stenen o ++ ++ o +

Sterk zuigende stenen met laag  
hechtpotentiaal ++ ++

Waterkerend ++ ++ + o ++ o

Doorstrijken ++ + ++

Dunbed ≥5 mm ++ ++

Voegen (uitbloeiingsarm) + + ++ ++

ER® Earthquake Resistance mortels voor 
metselen in aardbevingsgebieden ++ ++ ++

Charmotte/vuurvast

kalkzandsteen/Snelbouwsteen/Cellenbeton ++ ++

glasbouwstenen ++ ++

Lijmen kalkzandsteen/Cellenbeton/Porotherm ++

Stenen binnen en buiten ++

Wand- en vloertegels

Beton Fundaties

Constructief o

Tuin: palen, hekwerk e.d. + ++

Aan-/ondergieten

Montage/ondersabelen ++

Hechtlaag ++

Vloeren Cementdekvloeren ++ ++ ++

Hechtlaag ++

Egaliseren (zelfnivellerend)

Uitvlakken ++

Zwaluwstaartvloerplaten ++ ++ ++

Muren/wanden Stucadoren ++ ++ o +

Uitvlakken ++ +

Chipperen ++ +

Tegelen Leggen/zetten ++ ++ o

Lijmen

grootformaat (natuursteen) vloertegels

Repareren Metselwerk ++ ++ + + + +

Voegwerk ++ + ++

Stucwerk ++ + +

Morteltoeslag Hechtmiddel ++

Mortelverbetering ++

o  redelijk geschikt               +  goed geschikt               ++  zeer goed geschikt
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Remix producten
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* Als bindmiddel in combinatie met de juiste verhouding toeslagmaterialen
** Met name geschikt voor vloeren met grotere laagdiktes
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11 Betonmortel – 25 kg PE zak

Remix Betonmortel BM C25/C30 is een fabrieksmatig vervaardigde droge constructie betonmortel op basis 
van cement conform NEN-EN 206 en NEN 8005. Deze mortel is geschikt voor kleine fundamenten, vloeren, 
vervaardigen van betonnen delen, zoals deur- en vensterlateien, tuinpalen e.d.

14 Krimparme gietmortel – 25 kg PE zak

Remix Krimparme gietmortel GM5 is een fabrieksmatig vervaardigde kant-en-klare droge mortel voor het 
spelingvrij en sluitend aangieten en ondergieten van: machinefundaties, kraanbanen, brugopleggingen, 
prefab betonelementen, verankeringen, voorspankanalen e.d. Ook geschikt voor het dichten van voegen 
tussen betonelementen. Conform CUR-aanbeveling 24, krimparme cementgebonden mortels en voldoet aan 
sterkteklasse K70 en de BRL 1904.

13 Snelbetonmortel 25 kg PE zak

Remix Snelbetonmortel SBM is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze mortel is 
met name geschikt voor toepassingen waar een snelle uitharding gewenst is, zoals bij het plaatsen van palen, 
pergola’s, speeltoestellen, hekken, masten, verkeersborden e.d. Mengen van de snelbetonmortel is niet nodig.
Uitharding is binnen 15 minuten.

12 Lichtgewicht betonmortel – 18 kg PE zak

Remix Lichtgewicht betonmortel is een kant-en-klare prefab betonmortel op basis van cement en lichtgewicht
toeslagmateriaal conform EN 206-1 en NEN 8005 en EN 13813. Deze lichtgewicht betonmortel is 30% lichter, 
minstens net zo sterk als gewoon beton en voldoet aan sterkteklasse LC25/28. Zeer geschikt voor o.a.  
afwerking van zwaluwstaartplaatvloeren.

Artikelnr.: 06.0700.307
EAN-code: 8716105107149

Artikelnr.: 06.0650.352
EAN-code: 8716105107330

Artikelnr.: 06.0221.342
EAN-code: 8716105107033

Geen 
toevoegingen

Artikelnr.: 06.0600.355
EAN-code: 8716105107200
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15 Ondersabelingsmortel – 25 kg PE zak

Remix Ondersabelingsmortel OM4 is een fabrieksmatig vervaardigde kant-en-klare droge mortel voor het 
spelingvrij onderstoppen/onderkouwen van: verankeringen en verbindingen van staal- en betonlateien, 
geluidsschermen, brugopleggingen, machinefundaties, kolommen en kraanbanen. Ook geschikt voor het 
dichten van voegen tussen betonelementen. Conform CUR-aanbeveling 24, krimparme cementgebonden 
mortels en voldoet aan sterkteklasse K60.

16 Egalisatiemortel EM10 en EM30 – 25 kg PE zak/5 en 10 kg emmer

Remix Egalisatiemortel EM10 en EM30  
zijn fabrieksmatig vervaardigde gebruiks- 
klare droge egalisatiemortels (egaline) op  
cementbasis conform EN 13813. Deze zelf- 
nivellerende vloermortel is geschikt voor  
het uitvlakken en egaliseren van cement- 
gebonden en steenachtige ondergronden.  
Geschikt voor binnentoepassingen als  
onderlaag voor: PVC, tapijt, laminaat,  
parket en keramische-, marmeren- en  
natuurstenen tegelvloeren.

17 Gietvloermortel Snel – 25 kg PE zak

Remix Gietvloermortel Snel (GVM) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform 
NEN-EN 13813 voor ‘dekvloermortel en dekvloeren’. Deze gietbare en snel uithardende gietvloermortel is 
geschikt voor het maken van cementdekvloeren op minerale ondergronden in laagdiktes van 3 tot 10 cm, 
afhankelijk van de ondergrond. Minder geschikt als zichtvloer. Snel uithardend. Na 4 tot 6 uur is de vloer 
beloopbaar, na 1 tot 2 dagen betegelbaar en overige bekleding na 3 dagen.

Artikelnr.: 30.0607.356
EAN-code: 8716105107194

EM30: Laagdikte 3 - 30 mm
Artikelnr.: 08.0100.316
EAN-code: 8716105107170

Artikelnr.: 08.0100.392
EAN-code: 8716105107811

EM10: Laagdikte 1 - 10 mm
Artikelnr.: 08.0010.381
EAN-code: 8716105107347

Artikelnr.: 08.0010.408
EAN-code: 8716105107842

Artikelnr.: 08.0001.455
EAN-code: 8716105108191

18 Kantstroken – 25 m rol

Kantstrook of randstrook met een 3-laags opbouw voor een  
morteldichte hoekverbinding tussen vloer en wand. Eenvoudig  
op de ondergrond aan te brengen door de zelfklevende plak- 
strook. Lijmen, kitten, spijkeren, taggen e.d. niet nodig.

5x50 mm
Artikelnr.: 30.0004.418
EAN-code: 8716105107927

5x50 mm

8x100 mm
8x100 mm
Artikelnr.: 30.0100.418
EAN-code: 8716105107002
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19 Flexibele tegellijm – 25 kg PE zak/5 kg emmer

Remix Flexibele tegellijm SK  
is een fabrieksmatig vervaardigde  
flexibele allround tegellijm C2TE 
in poedervorm conform NEN-EN  
12004. Voor het verlijmen van  
keramische wand- en vloertegels,  
mozaïek, steenstrips en beton-

stenen op minerale ondergronden voor zowel binnen- als buitengebruik.  
Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en in combinatie met vloerverwarming.

23 Snelgrondering SG – 5 liter can/1 liter fles

Remix Snelgrondering SG is een sneldrogende, oplosmiddelvrije styrolacrylaatgrondering. De grondering 
kan worden gebruikt als hechtlaag op niet zuigende, gladde ondergronden van muren en vloeren binnen. 
Daarnaast als hechtlaag op zuigende ondergronden binnen en buiten. Als grondering voor Remix 
Egalisatiemortel kan met Snelgrondering ‘nat in nat’ worden gewerkt, hetgeen veel tijdwinst kan opleveren.

22 Universeel grondering – 5 liter can

Remix Universeel grondering UG is  
een universele, vloeibare dispersie- 
grondering. De grondering wordt  
gebruikt als hechtbrug en voor  
regulering van het zuigend vermogen  
van minerale ondergronden voor o.a.  
het aanbrengen van reparatie- en 

uitvlakmortels, pleisters, stucwerk, tegellijmen en egalisatiemortels.  
De grondering is geschikt voor binnen en buiten, op wanden en vloeren.

21 Stenenlijm – 15 kg emmer

Remix Stenenlijm is een fabrieksmatig  
vervaardigde droge mortel op cementbasis, 
M15 conform NEN-EN 998-2. Deze lijm is  
speciaal ontwikkeld voor het gemakkelijk  
en snel verlijmen van vrijwel alle steen- 
soorten zoals baksteen, betonsteen en  
niet zuigende natuursteen ten behoeve 

van tuinmuren, stapelmuren, trappen, borderranden, bloembakken, tuinornamenten  
e.d. Deze mortel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en kan  
worden verwerkt in laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm  
(afhankelijk van de steensoort).

20 Tegalfix – 25 kg PE zak

Remix Tegalfix zet- en uitvlak- 
mortel is een kant-en-klare droge  
mortel op (witte) cementbasis  
C20/F4. Tegalfix is geschikt voor  
het plaatsen en leggen van groot- 
formaat vloertegels van o.a.  
natuursteen en marmer in een 

mortelbed. Deze mortel is tevens geschikt voor het zetten/uitvlakken van  
wandtegels en vangt oneffenheden in de vloer, wand en tegels op.

Artikelnr.: 13.0001.410
EAN-code: 8716105107705

Artikelnr.: 30.0601.313
EAN-code: 8716105107224

Artikelnr.: 07.0001.311
EAN-code: 8716105107217

Artikelnr.: 07.0611.200
EAN-code: 8716105107187

Artikelnr.: 30.6010.314
EAN-code: 8716105107231

Artikelnr.: 30.6010.313
EAN-code: 8716105107248



11

24 Multipol – 1 en 5 liter emmer

Remix Multipol is een universele waterverdunbare  
polymeer/kunststofdispersie die voor wanden en  
vloeren zowel binnen als buiten toepasbaar is als:
- Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips-  

en kalkmortels;
- Morteltoeslag bij toepassing van vloerverwarming;
- Hechtbrug tussen oude en nieuwe lagen cement- 

gebonden mortels;
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout;
- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden;
- Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden.

25 Snelmortel – 5 kg emmer

Remix Snelmortel is een speciale mortel voor onmiddellijke  
montage en snelle reparaties binnen en buiten. Geschikt voor  
het verankeren en bevestigen van bijvoorbeeld elektrische  
leidingen, poortbevestigingen en balkon- en trapleuningen  
aan beton en metselwerk.

26 Vuurvaste mortel – 5 kg emmer

Remix Vuurvaste mortel is een kant-en-klare chamottemortel  
voor het vermetselen en repareren van vuurvaste steen in ovens,  
open haarden, schoorstenen, barbecues e.d. De mortel is hitte- 
bestendig tot 1100 °C.

Artikelnr.: 30.0001.414
EAN-code: 8716105107903

Artikelnr.: 30.0001.416
EAN-code: 8716105107910

Artikelnr.: 30.0221.408
EAN-code: 8716105107767

Artikelnr.: 30.0600.408
EAN-code: 8716105107736

27 Kunststof vezelwapening – 250 gr pucks

Kunststofvezelwapening voor cementgebonden mortels zijn monofilamentvezels  
met een lengte van 50 mm en een doorsnede van 1,1 mm. De pucks (2 x 125 gram)  
worden toegepast in beton en andere cementgebonden mortels. Ze bestaan uit vele  
hoge sterkte polypropyleen vezels en geven als het ware een 3D wapening aan  
beton en andere mortels ter vervanging van traditionele wapening en staalvezels.

28 Krimpwapeningsvezels – 150 gr zakje

Krimpwapeningsvezels zijn gefibrilleerde vezels met een lengte van 12 mm en 
een dikte van 55 micron. Deze vezel is bij uitstek geschikt voor cementgebonden  
mortels. Zoals zandcement dekvloeren, spuit- en gietbeton, metselspecie, raap-  
en schuurspecie, structuurmortels en dek-vloeren met vloerverwarming. 
Ter voorkoming van plastische en thermische krimpscheuren.

29 Mortelkleurstof zwart – 1 kg emmer

Mortelkleurstof zwart voor cementgebonden mortels.

30 Cement – 20 kg PE zak/5 kg emmer

Mineraal bindmiddel voor de aanmaak van onder  
andere mortel, pleister, beton en zandcement  
dekvloeren. Afhankelijk van de toepassing met  
zand, grind of kalk mengen en met water  
aanmaken tot een gebruiksklare specie.

Artikelnr.: 50.0020.407
EAN-code: 8716105107699

Artikelnr.: 50.0020.408
EAN-code: 8716105107729

Artikelnr.: 50.0080.409
EAN-code: 8716105107774

Artikelnr.: 30.4049.411
EAN-code: 8716105107750

Artikelnr.: 30.4056.411
EAN-code: 8716105107743
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Bigbags 1.000 kg

Artikelnr.: 15.0880.150
EAN-code: 8716105107897

Multimortel

Metselmortel met kalk

4in1 mortel

Betonmortel

Metselmortel

Metselmortel BM5A

Artikelnr.: 15.0675.120
EAN-code: 8716105105503

Artikelnr.: 01.0160.101
EAN-code: 8716105105527

Artikelnr.: 06.0700.121
EAN-code: 8716105105541

Artikelnr.: 01.0101.122
EAN-code: 8716105105510

Artikelnr.: 01.0502.101
EAN-code: 8716105105558

31 Kalkcementmortels 1:5:10 – 25 kg PE zak (leverbaar uit het Sakrete assortiment)

Kalkcementmortels 1:5:10 (1 deel cement, 5 delen kalk en 10 delen zand) zijn  
fabrieksmatig geproduceerde mortels volgens traditioneel historische recepten.  
Deze mortels zijn geschikt voor de meest gangbare steensoorten, voor binnen  
en buiten. Deze mortels worden veelal toegepast als restauratiemortel bij  
restauratiewerkzaamheden maar zijn natuurlijk ook geschikt voor nieuwbouw.

Metsel- en stucmortel
Artikelnr.: 35.0400.350
EAN-code: 8716105100690

Voegmortel wit
Artikelnr.: 35.0451.277
EAN-code: 8716105100720

Voegmortel grijs-wit
Artikelnr.: 35.0450.277
EAN-code: 8716105100713

Snijvoegmortel grijs-wit
Artikelnr.: 35.0454.277
EAN-code: 8716105100744


