Sakrete Droge Mortel BV
Duurzame mortels voor de bouw

Remix Droge Mortel BV

Remix en Sakrete eerste prefab
mortelfabrikanten met Dubokeur
Bouwmaterialen moeten in Nederland voldoen aan een
groot aantal nationale en internationale technische normen. Elk bouwproduct heeft wel een aantal specifieke
kwaliteiten waaraan het zijn bestaansrecht ontleend. Een
product kan relatief goedkoop zijn, speciale technische
kwaliteiten bezitten en/of heel mooi zijn. Sinds de
opkomst van het milieubewustzijn is ook het milieu een
kwaliteit waarmee innovatieve producenten hun produkten kunnen onderscheiden. Vrijwel iedereen in de bouw
kent de term DuBo als zijnde een afkorting voor duurzaam bouwen. Het NIBE (Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie) verleent het zeer gewilde
Dubokeur op basis van de levenscyclusanalyse (LCA) aan
produkten met een geringe(re) milieubelasting.
Inmiddels zijn vele duizenden materialen volgens de LCA
methode doorgerekend en vastgelegd in NIBE’s
“Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten”. Alleen
de best scorende bouwproducten komen in aanmerking
voor het Dubokeur.

Dubomortels
Als toonaangevende en innovatieve mortelproducenten
hebben Remix en Sakrete nu ook het aspect milieu als
extra kwaliteit aan hun prefab droge mortels toegevoegd. Voor de cementgebonden mortels zijn uitgekiende recepten ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen. Daarnaast zijn Remix en Sakrete uniek in
de toepassing van schelpkalk als bindmiddel. Schelpkalk is

www.remix.nl

een natuurlijk basismateriaal met een relatief zeer geringe milieubelasting en bijzondere eigenschappen die het
bij uitstek geschikt maken voor duurzaam bouwen en
gezond wonen. Naast toepassingen in de restauratie
worden schelpkalkmortels en schelpkalkcementmortels
dan ook steeds meer ingezet voor nieuwbouwprojecten.
Remix en Sakrete hebben inmiddels een uitgebreid
assortiment “Dubomortels” voor metselwerk ontwikkeld.

Anton Koelma, directeur van
Remix en Sakrete maakt de vergelijking met het FSC keurmerk voor
hout. “Je hebt goed hout en fout
hout, en fout hout leveren kan
tegenwoordig echt niet meer”.
Met de mortel is het nog niet
zover. “Wij zijn de eersten die voor
mortel deze trend inzetten, onze
collega mortelfabrikanten zullen
hopelijk kunnen volgen zodat we over enige tijd ook
kunnen spreken over goede mortel en foute mortel”
zegt Koelma enthousiast. Ondanks de ontwikkelingsen certificeringskosten voor het Dubokeur worden door
Remix en Sakrete geen extra kosten voor het Dubokeur
doorberekend. “Met Remix en Sakrete hebben we twee
toonaangevend A-merken waarmee we ons willen
blijven onderscheiden door innovatie en kwaliteit. Dit
doen we door als eerste mortelfabrikanten het
Dubokeur als extra kwaliteit aan onze mortels toe te
voegen. We bieden hiermee de architect, de aannemer
en de eigenaar van het bouwwerk de gelegenheid om
zonder meerkosten de bouw verantwoord voor het
milieu en klimaat te realiseren met een topkwaliteit
mortel. Mooier kan het toch niet”, aldus Koelma.

www.sakrete.nl
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Leveringsprogramma
Het assortiment “Dubomortels” bestaat uit metselmortels
met kalk, voegmortels, doorstrijkmortels en dunbedmortels. Bij deze toepassingen heeft men veelal de keuze
uit een schelpkalk-, schelpkalkcement- of een cementgebonden prefab mortel. Levering vindt via de betere
bouwmaterialenhandel plaats in zakken van 25 kg, big
bags van 1000 kg of in silo’s. Kijk voor meer informatie
op www.remix.nl of www.sakrete.nl of informeer bij uw
bouwmaterialenleverancier.

Mortels met Dubokeur
Remix/Sakrete Schelpkalk gebonden prefab
mortels

• VMM metselmortel
• FU voegmortel in 6 standaard kleuren
• FU OS voegmortel in 6 standaard kleuren
• FU fijn voegmortel in 6 standaardkleuren
• SFU snijvoegmortel in 8 standaardkleuren

zakken 30 kg
zakken 25 kg
zakken 25 kg
zakken 25 kg
zakken 25 kg

Remix/Sakrete Schelpkalkcement gebonden
prefab mortels

• SCMM Metselmortel 1-5-10
• SCVM Voegmortel 1-5-10

zakken 25 kg, big bags 1000 kg, silo
zakken 25 kg

Sakrete Cementgebonden prefab mortels

• MMMK Metselmortel met kalk

zakken 25 kg, big bags 1000 kg

Remix Cementgebonden prefab mortels

• BM1 Metselmortel met kalk
• Doorstrijkmortel
• Dunbedmortel
• MMMK Metselmortel met kalk

silo
silo
silo
zakken 25 kg, big bags 1000 kg

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.
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