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Remix Brickfix 
 
Remix Brickfix is een polymeer gemodificeerde metselmortel die speciaal is  
ontwikkeld voor het droog vermetselen en “kimmen” van sterk zuigende  
metselstenen, kalkzandsteen en is tevens geschikt voor glasbouwstenen. Tevens 
is Remix Brickfix  geschikt voor het metselen volgens de doorstrijktechniek. 
Hierbij is metselmortel en voeg één monolithisch geheel waardoor schade aan 
voegwerk per definitie niet voorkomt. Let op!! Bij sterk bezande stenen zal 
Brickfix (net als andere mortels) geen extra verbetering geven ten aanzien van 
hechting tussen mortel en steen. De mortel zal namelijk grotendeels hechten 
aan de losliggende bezanding.

 Technische gegevens
 
Morteltype  A (Cement gebonden)
Mortelkwaliteit bulk M5-M15 volgens het Remix  
   Mortel-Op-Maat systeem
Grootste korrel  2 mm
Voegdikte metselen Lv ≥ 8mm en ≤ 12 mm
Aanmaakwater  12,5 % m/m
Uitlevering  Ca. 575 ltr per 1000 kg
Verwerkingstijd  2 uur
Verwerkingstemperatuur ≥ + 5° tot + 25°C
Volumieke massa ≥ 1850 kg / m³ NEN 5959) 

 Verbruiksindicatie
 

Benaming Stenen/m2  bij 
6mm voeg

Volle stenen 
per 1000 kg

Geperf. stenen 
per 1000 kg

Waalformaat 85 1200 1000

Amstelformaat 55 1050 900

 Leveringsvormen
 
Bigbags 1000 kg en silo’s. 

 Verwerking

• Sterk en matig zuigende kunnen droog worden  
verwerkt.

• Te natte stenen geven een lagere hechtsterkte.
• Stoot en lintvoegen vol metselen.
• Sterk bezande stenen ontdoen van de loszittende 

bezanding.  
• Voorkom ten alle tijde vochttransport (hemelwater) in 

vers metselwerk.
• Neem beschermende maatregelen bij temperaturen 

lager dan 0°C.
• Stenen met ijsafzetting niet verwerken. 

 Nabehandelen

Bescherm het metselwerk tegen extreme uitdroging, 
regenwater (i.v.m. witte uitslag) en bevriezing. Indien er 
naderhand wordt nagevoegd, dient het metselwerk  
minimaal 2 weken te zijn uitgehard.

 Opmerkingen

• Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen  
toevoegen.

• Uithardende mortel niet met water of met verse mortel 
weer verwerkbaar maken.

• Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In 
verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch 
mogelijk. 

 Tip
 
Morteltype Remix Brickfix kan in bulk tevens in “anti-
smet” uitvoering worden geleverd. Dit houdt in dat de 
mortel bij benadering in de kleur (wit, antraciet, enz) van 
de steen wordt geleverd, waardoor eventuele specie- 
vervuiling op de steen minder opvalt. Vooral als de gevel 
op kleur wordt nagevoegd kan dit grote voordelen  
hebben. 

 Overige Informatie
 
Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in 
het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan 
de eisen hiervan. De Brickfix wordt geleverd met KOMO 
Kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-M. Het veiligheidsblad en 
de CE-prestatieverklaring zijn te downloaden van de  
website of op te vragen bij Remix.  
*= voor productielocatie, zie de eerste drie cijfers van de 
opdruk op de zak. 

 Houdbaarheid

Circa 12 maanden na productiedatum houdbaar.  
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https://www.remix.nl/download/NL/certificaten/Remix_KOMO_Metselmortels.pdf
https://www.remix.nl/download/NL/certificaten/Remix_KOMO_Metselmortels.pdf
http://www.remix.nl/download/NL/VIB/Remix_VIB_Metselmortels.pdf
http://www.remix.nl/download/NL/CE/Remix_CE_Brickfix_BFM.pdf
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 Siloplaatsing
 
Zie richtlijnen voor plaatsing en gebruik van de droge 
mortel silo. 

 Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen 
en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de 
erkende regels der bouwkunst en techniek aan te  
houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van 
onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene 
aard en hebben betrekking op proeven en praktische er-
varing. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden 
hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van 
deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatie-
blad vervallen voorgaande bladen. 
     
     Maart 2020
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https://www.remix.nl/download/NL/brochures/Remix_brochure_Richtlijnen_Siloplaatsing.pdf

