Remix Droge Mortel BV
Voor innovatieve kwaliteitsoplossingen

Voorkom witte uitslag met de nieuwe generatie
Remix uitslagarme (ua) doorstrijk- en voegmortels

De meest voorkomende klacht over nieuw metselwerk is witte uitslag of kalkuitbloei. Witte afzettingen van stoffen die afkomstig zijn uit de steen,
de metselmortel en/of de voegmortel kunnen
ontstaan door uitbloei en/of door uitloging/uitspoeling. Om witte uitslag op de mortel en de daaruit voortvloeiende klachten te voorkomen heeft
Remix, als speci(e)alist in droge mortel oplossingen, een nieuwe generatie uitslagarme (ua) zichtmortels ontwikkeld.
De nieuwe generatie uitslagarme (ua) mortels van
Remix voor doorstrijk- en voegwerk is voorzien van
een uitgekiend pakket “uitbloeiblokkers”, die de
kans op kleurnuances en vrije kalk uittreding (witte
uitslag op de mortel) met 90% reduceren.
Doorstrijken
Bij de uitslagarme Remix doorstrijkmortels (ua) is
het tijdstip van doorstrijken (afhankelijk van het
aantrekken van de mortel) minder kritisch. De doorstrijkmethode is hierdoor veel gebruiksvriendelijker
geworden met minimale kans op verkleuring van de
voeg en/of smetten op de steen.
Voegen
Ook bij de uitslagarme (ua) voegmortels van Remix
is de kans op vrije kalk uittreding op de mortel
geminimaliseerd. Hierdoor wordt de meest voorkomende klacht over voegwerk met 90% gereduceerd. Tevens kan de tijdsperiode tussen metselen
en voegen worden teruggebracht zodat steigers en
ander materieel eerder kunnen worden verwijderd.
Met de nieuwe generatie uitslagarme (ua) doorstrijk- en voegmortels van Remix is metselen en
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voegen gebruiksvriendelijker en ook onder extreme(re) omstandigheden nog met goed resultaat
uitvoerbaar. Vertragingen van het bouwproces door
(te) ongunstige weersomstandigheden voor doorstrijken en/of voegen kunnen worden voorkomen.
Door minimalisering van schadegevallen kan flink
worden bespaard op klachtenafhandeling en
herstel- en reinigingskosten. Met goed uitziend en
duurzaam voegwerk zal een betere oplevering
plaatsvinden van een hoogwaardiger gebouw.
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Remix voegmortels

Remix voegmortels zijn fabrieksmatig vervaardigde
droge mortels op cementbasis conform NEN-EN
998-2 “mortels voor metselwerk” en CUR aanbeveling-61. Deze mortels zijn geschikt voor het
voegen van de meest gangbare steensoorten in
metselwerk met sterk verwerende omstandigheden, waterkerend metselwerk, werk niet afgeschermd tegen weer en wind, hoog mechanisch
belast en normaal metselwerk binnen.
Kleuren en codering
Wit
Wit/grijs
Cementgrijs
Donkergrijs
Antracietgrijs
Antraciet

100
150
200
250
275
300

Zwart
Crème
Okergeel
Terra
Rood

400
500
600
700
800

Voordelen
• Makkelijk te
verwerken en te
verdichten
• Constante hoge kwaliteit voor
duurzaam voegwerk
• Uitslagarm, voorzien van uitgekiend pakket “uitbloeiblokkers”
(ua uitvoering)
• Weer- en vorstbestendig
• Voor zowel binnenals buitenwerk
• Leverbaar in vele
kleuren en diverse
hardheidsklassen
• KOMO gecertificeerd
Leveringsvormen
Remix (uitslagarme) voegmortels worden via de
bouwmaterialenhandel in standaardkleuren geleverd in zakken van 25 kg en als special in big bags
van 1000 kg.
Remix voegmortels zijn leverbaar in 11 standaardkleuren en (op aanvraag) in iedere gewenste kleur.
Remix geeft op aanvraag voegmorteladviezen op
basis van de te voegen metselstenen, de toepassing en de gewenste kleur.
Meer weten
Vraag voor meer informatie het produktinformatieblad aan, kijk op www.remix.nl of informeer bij uw
bouwmaterialenleverancier.
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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.

Het navoegen van metselwerk is in Nederland nog
steeds een veel toegepaste methode.
Voegwerk vervult twee functies: Het afsluiten van
metselwerk tegen weersinvloeden zoals regen,
sneeuw en wind en het verfraaien van metselwerk.
Het voegwerk is sterk bepalend voor het aanzicht
van de gevel. Er zijn een aantal mogelijkheden om
metselwerk te verfraaien. Er kan worden gekozen
uit verschillende soorten voegen zoals platvol,
geborsteld, kantvrij, verdiept, geknipt, gesneden,
met daggestreep of een schaduwvoeg. Bovendien
kan de voegmortel op kleur worden geleverd en
kunnen allerlei toeslagstoffen als fijn grind, schelpdeeltjes e.d. aan de voegmortel worden toegevoegd
om het metselwerk een extra accent te geven.

