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Snelmortel

Toepassing:
Speciale mortel voor de onmiddellijke montage en snelle 
reparaties binnen en buiten. Geschikt voor het verankeren 
en bevestigen van b.v. elektrische leidingen, poortbeves-
tigingen en balkon- en trapleuningen aan beton en met-
selwerk.

Eigenschappen :
• hoge en snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
• voor binnen en buiten
• oliebestendig
• hoog hechtvermogen
• watervast

Voorbereiding :
Ondergrondeigenschappen :
• vast, belastbaar en vrij van scheuren
• minder vaste oppervlaktelagen en scheidingslagen ( b.v. 

vuil, stof, vet, olie, verfresten e.a. ) verwijderen
• extreem dichte en/of gladde ondergronden, cement 

slikken en niet-belastbare oppervlaktelagen moeten 
worden verwijderd of opgeruwd

• sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen, 
eventueel vooraf met Remix universeel grondering of 
snelgrondering bestrijken

Verwerking :
• Remix Snelmortel in een schone kuip met schoon lei-

ding water vrij van klonten en homogeen in plastische 
consistentie aanmengen

• Enkel zoveel mortel in één keer aanmengen als er in ca. 
3 minuten kan worden verwerkt.

Technische informatie :
Aanmaakwater voor 5 kg  ca. 1,1 liter
Verwerkingstijd   ca. 3 minuten
Verwerkingstemperatuur  +5 º C tot +25 º C

Verbruik :
5 kg Remix Snelmortel resulteert in 2,5 l verwerkbare 
verse mortel.

Opslagcondities en houdbaarheid
Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpak-
king. Beschadigde en of aangebroken verpakkingen niet 
gebruiken. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na pro-
ductiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie etiket op 
deksel emmer.

Tips:
• De uithardende Remix Snelmortel beschermen tegen 

zon, tocht, vorst, slagregen en te hoge temperaturen  
(≥ 25 º C)

• Materiaal dat reeds is gestart met uitharden, mag niet 
aangemengd worden met water.

• Kuipen, werktuigen enz. onmiddellijk met water reini-
gen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog 
mechanisch kan gebeuren.

 
Overige informatie
Het veiligheidsblad is op te vragen bij Remix Droge Mortel 
BV of te downloaden van www.remix.nl.  

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 pro-
ducten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en 
hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op 
de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij 
echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden op  grond van deze gege-
vens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad 
vervallen voorgaande bladen.
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