Remix Droge Mortel BV
Meer rendement met Remix

Remix Dunbedmortels®
High tech en toch bescheiden in de schaduw van baksteen

Metselwerk bepaalt de uitstraling
van een gebouw. De stenen, de kleur,
de manier van metselen en de soort
voeg bepalen hoe het totaal er uit
komt te zien.
De Remix Dunbed metselmethode is
bij uitstek geschikt om de nuancering, kleur en structuur van de (vaak
zorgvuldig uitgezochte) metselstenen
zo optimaal mogelijk te laten uitkomen.

Wat is Dunbedmortel
Remix Dunbedmortel® is een fabrieksmatig vervaardigde hoogwaardige
metselmortel die speciaal ontwikkeld is voor het
metselen met geringe voegdiktes. Afhankelijk van
de steenkeuze kan met de traditionele metselmethode metselwerk worden gerealiseerd met een
voegdikte van minimaal 4 mm tot maximaal 8 mm.
Door met een dunne voeg terugliggend te
metselen wordt de voeg, mede door schaduwwerking, esthetisch ondergeschikt gemaakt aan de
metselsteen. Het aanzicht van de gevel wordt
minimaal door de voeg beïnvloed. Het resultaat is
een fraaie gevel met een bijna volledig keramisch
karakter.
Andere voordelen van Dunbed metselen zijn
Minder kans van smetten op de steen.
Uitbloeiingsarm: het risico van witte kalkuitbloei
is nagenoeg nihil.
Minder gevoelig voor vervuiling door vochttransport in vers metselwerk.
Hogere stabiliteit van het verse metselwerk en
een 2 à 3 keer hogere hechtsterkte tussen
mortel en steen.

3
3
3
3

3 Stenen kunnen droog
worden vermetseld.
3 Grotere stapelhoogten
mogelijk.
3 Door het niet hoeven
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uitkrabben en navoegen
wordt arbeid, een arbeidsgang en bouwtijd
bespaard.
De steiger kan eerder worden weggehaald waardoor steigerkosten worden gereduceerd.
Geen valspecie, geen vervuiling gevel, waardoor minder mortelverlies en kozijnen kunnen
fabrieksmatig afgeschilderd worden geplaatst.
Metselwerk zonder navoegen is één monolithisch geheel waarin de zwakke schakel
(verbinding voeg-metselmortel) ontbreekt.
Duurzaam metselwerk met Dubokeur. Milieusparend met lage onderhoudskosten, ook op
lange termijn.

www.remix.nl

Remix Droge Mortel BV
Duurzame mortels voor de bouw

Kleuren en codering
Wit
Wit/grijs
Cementgrijs
Donkergrijs
Antraciet
Zwart

100
150
200
250
300
400

Crème
Okergeel
Terra
Rood
Bruin

500
600
700
800
900

Dunbed
metselmethode
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Leveringsvormen
Remix Dunbedmortel wordt via de bouwmaterialenhandel geleverd in zakken van 25 kg, bigbags van
1.000 kg en silo’s. Remix Dunbedmortels zijn leverbaar in 11 standaardkleuren en daarnaast (op aanvraag) in iedere gewenste kleur.

Traditioneel
metselwerk
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Dubokeur
De Dunbedmortels zijn door
het Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie bv
(Nibe) getoetst aan de wereldwijd toegepaste Life Cycle
Assessment of LevensCyclusAnalyse (LCA) methode. Dit heeft
geresulteerd in de toekenning van
het zeer gewilde DUBO-keurmerk
voor DUrzaam BOuwen. Hiermee
heeft Remix milieu als extra
kwaliteit aan deze mortels toegevoegd.

Remix Mortel-Op-Maat systeem
Remix beschikt over unieke morteltechnologie om
de (dunbed)mortels geheel op de steen en projectomstandigheden af te stemmen. Dit resulteert in
een betere verwerkbaarheid, sterkere hechting,
hoger metseltempo en meer stapelhoogte onder
alle weersomstandigheden. Hierdoor kan een tot
30% hoger stapeltempo worden behaald! Maak
hiervan gebruik en neem direct contact op met
Remix voor uw morteladvies op maat.
Meer weten?
Vraag voor meer informatie het
productinformatieblad Dunbedmortels aan, scan de QR-code hiernaast, informeer bij uw bouwmaterialenleverancier of kijk op
www.remix.nl.

Remix Droge Mortel BV
Hoofdstraat 41 – 9531 AB Borger
Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
info@remix.nl – www.remix.nl

www.remix.nl

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.

Met de Dunbed metselmethode kan een fraaier,
kwalitatief hoogwaardiger
en duurzamer resultaat
worden behaald in een
kortere bouwtijd.

