Remix Productinformatieblad
DUNBEDMORTEL UA

Conditionering stenen
• Normaal- en sterk zuigende stenen winddroog verwerken
• Matig- en niet zuigende stenen droog verwerken
(steenpaketten ventileren).
• Stenen met ijsafzetting niet verwerken.
Toepassingsgebied
Remix Dunbedmortel is een fabrieksmatig vervaardigde
hoogwaardige metselmortel, onform NEN-EN 998-2 en
BRL1905, die speciaal is ontwikkeld voor het metselen
met geringe (lint)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.
De nieuwe generatie Remix Uitbloeiingsarme (UA)
Dunbedmortels is voorzien van een uitgekiend pakket
“uitbloeiblokkers”, waardoor vrije kalkuitbloei tot ca. 90 %
wordt gereduceerd. Remix Dunbedmortel is geschikt voor
al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk
binnen en buiten.
Technische gegevens
Morteltype			
CT (cement gebonden)
Morteltoepassingstype		
A en B
Dunne metselvoegen		
Voegtype M > 4 mm en
				 < 8 mm
Druksterkte M10			
> 10 N/mm²
Druksterkte M15			
> 15 N/mm2
Aanmaakwater 			
ca. 12,5 % m/m
Uitlevering 			
ca. 575 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd 			
2 uur
Verwerkingstemperatuur		
> + 5° tot + 25°C
Volumieke massa		
> 1850 kg / m³
Verbruiksindicatie
Benaming
Stenen/m² bij Volle stenen Geperf stenen
		
6 mm voeg
Kg/m2
Kg/m2
Waalformaat
Amstelformaat

85		
58		

ca. 20-25
ca. 15-20

ca. 40
ca.35

Verwerking
• Remix Dunbedmortel met ca. 12,5% (m/m) schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
• Mengtijd is afhankelijk van mengwijze, bijvoorkeur
mechanisch mengen.
• Breng met behulp van een troffel een mortelbed aan
op de achterzijde van de steen (stem de hoeveelheid
mortel af op de dikte van de voeg).
• Zet de kop aan op de achterzijde van de steen (voor
een dichte stootvoeg) en vlij deze op een dusdanige
wijze in het mortelbed dat de specie naar de zichtzijde
van de steen wordt geduwd en ca. 1 cm van de zichtzijde komt te liggen.
• Wacht met het verwijderen van overtollige specie totdat de mortel voldoende is aangetrokken (er vormt zich
een vlies op de specie).
• Bij het “vol en zat” metselen kan men (afhankelijk van
de weersomstandigheden en de vrijwillig wateropname van de steen) doorstrijken of uitkrabben als de
mortel enigszins is aangetrokken.
Nabehandeling
• Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen
hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw.
• Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik,
waar nodig, afdekprofielen en andere afdekmiddelen.
• Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende
sterkte is bereikt.
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.
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Kleuren en codering
Remix dunbedmortel is leverbaar in 12 standaardkleuren
en daarnaast voor grotere projecten in vrijwel iedere
gewenste kleur.

Silo
Zie richtlijnen siloplaatsing
Zakgoed / Big bag’s
Droog en vrij van de grond opslaan in afgesloten originele verpakking.
Overige informatie
Remix dunbedmortel wordt geleverd met KOMO
productcetificaat 705/715*-jj-m en met Dubokeur.
Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof
in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet
aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. De
CE-prestatieverklaring en het veiligheidsblad zijn te downloaden van de website www.remix.nl of op te vragen bij
Remix.
* = voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de
opdruk aan de zijkant van de zak.
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 ervaring. 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 technische informatieblad
vervallen voorgaande bladen.
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