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Project: Villa in Breda. Architect: Mix Architectuur B.V. Aannemer: Nederlandse Bouwunie B.V. Fotograaf: Paul Kozlowsky. Beamix Voegmortel

Mortels voor
metselwerken

Wat zet je neer, wat laat je achter

Het verband tussen de stenen

De explosie van nieuwe
vormen, formaten
en uitvoeringen van
baksteensoorten zorgt
voor een enorme
uitdaging aan ons adres.
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Project : La Fortezza in Maastricht. Adres: Avenue Ceramique Maastricht. Aannemer: BAM Woningbouw Weert. Architect: Mario Botta in samenwerking met Hoen Architecten Maastricht

Sterkte en stabiliteit

Het verband heeft daarnaast veel invloed op het aanzien

Het ontwerpen van een gemetselde gevel begint

van de gevel. Tegenwoordig valt de keuze vaak op

vaak met het kiezen van de steen. Een stabiel begin,

het halfsteensverband of het wildverband. Daardoor

zult u denken, maar het is minder solide dan het

kan de ontwerper zich onderscheiden met een minder

lijkt. Metselstenen zijn verkrijgbaar in ontelbaar veel

gangbare vorm, zoals een staand, Vlaams, Noors,

soorten en maten. En iedere dag komen er nieuwe

Frans of Engels verband. Of voor een Dearne-, elleboog-,

bij. Deze overvloed vraagt veel van de vakman, want

ketting-, klezoren- of kruisverband, eventueel

iedere steensoort stelt zijn eigen eisen.

uitgevoerd in gekromd of gebogen metselwerk.

Een mooie gevel staat of valt, letterlijk en figuurlijk,

Een mooie gevel is een smetteloze gevel. Daarom

met een perfecte afstemming van alle factoren: de

levert Beamix gekleurde metselmortels en kunt u

omgeving, de stenen, de metselmortel, de voegmortel

kiezen uit een assortiment van meer dan 100 kleuren

en de verwerkingstechniek. Niet alleen de hechting

voegmortel en 25 kleuren doorstrijkmortel. Stuk

tussen mortel en steen, maar ook het verband geeft

voor stuk oplossingen die constructief en esthetisch

sterkte, stabiliteit en duurzaamheid.

bijdragen aan de realisatie van bijzondere en
onvergetelijke gevelaanzichten.

Klezoorverband

Vlaams verband

Kruisverband

Noors verband
of kettingverband

Rechtsvallend
klezoorverband
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Vakmanschap
is meesterschap

Een thuis voor
nu en voor de
toekomstige
generaties.
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Van Kavel tot Kasteel
Je eigen kasteel, wie droomt daar nu niet van? Uitgevoerd in traditioneel metselwerk
waarin prachtige technieken als rollagen, strekken, bogen en muizetanden zijn
toegepast. Een thuis voor nu, en voor de toekomstige generaties.
Natuurlijk wil je dat je kasteel voor eeuwig blijft staan. Kiezen voor Beamix betekent
in ieder geval een keuze voor een solide basis van kwaliteit en zekerheid. Beamix
metselmortels worden gebruikt in schoon en vuil metselwerk en kunnen probleemloos
worden verwerkt, uitgekrabd en nagevoegd. De mortels zijn perfect afgestemd op het
karakter en het wateropnemend vermogen van de stenen, zodat een optimale hechting
wordt verkregen. Metselen met mortels van Beamix betekent prettig werken, en snel
werken. Meters maken en stabiel doorwerken tot de gewenste stapelhoogte.
U bent verzekerd van een vlekkeloos resultaat, want naast het reguliere grijs zijn onze
metselmortels verkrijgbaar in zes antismetkleuren.

Alle metselmortels van Weber Beamix zijn fabrieksmatig vervaardigde droge mortel
op basis van EN 998-2. De mortels van Weber Beamix voldoen aan alle nationale en
internationale eisen en zijn voorzien van een CE-markering en KOMO-certificaten.

Wilt u advies op maat?
Onze technisch adviseurs helpen u graag met een vrijblijvend morteladvies.
De basis productspecificaties en verwerkingsadviezen vindt u in deze brochure.
Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van onze producten en systemen naar
www.weberbeamix.nl of neem contact op met uw vaste Weber Beamix contactpersoon.
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Mortels voor Morgen

Je verantwoordelijkheid nemen als
bedrijf is niet alleen een voorwaarde
voor succesvol ondernemen,
wij vinden het gewoon logisch.
Verantwoord ondernemen
Je verantwoordelijkheid nemen als bedrijf is een voorwaarde
voor succesvol ondernemen. Wij vinden dat gewoon logisch.
Daarom heeft Beamix het concept ‘Mortels voor Morgen’
ontwikkeld: innovatieve en duurzame producten en systemen,
die staan voor betere arbeidsomstandigheden, efficiënt
energiegebruik en de bescherming van onze leefomgeving.

Wat zet je neer, wat laat je achter
Deze zin vormt de leidraad voor het invullen van onze
ambities. Vanuit dit uitgangspunt hebben wij drie
productlijnen ontwikkeld: eco, comfort en stofarm. Maar
wij gaan verder dan producten. Het gaat om onze bijdrage
aan duurzaam bouwen en duurzame gebouwen.
6

18 appartementen en 11 woningen op de Abdijlaan, te Uden. Aannemer Nieuwenhuizen Daandels B.V.
Voegmortel 332 UR+ 2750

Omdat morgen vandaag begint.

comfort

Stofarm comfort

Stofarm

stofarm

CO2-reductie is belangrijk. Politici hebben in

Lichtgewicht materialen verbeteren het

Het gebruik van silo’s en mengers op de

een internationaal verdrag vastgelegd dat de

leven van de bouwvakker. Neem nu onze

bouwplaats is de ultieme vorm van makkelijk

uitstoot moet worden gereduceerd met 25 tot

metselmortel 320 Comfort. Deze is 25 procent

en stofvrij werken. Maar soms kan dat niet

40 procent. In het jaar 2020.

lichter en dat betekent minder gewicht in de

en is zakgoed de enige mogelijkheid. Om

Wij leggen de lat hoger. Zo zorgt onze

kuip, op de troffel en in de kruiwagen. En

de vorming van stof op de werkplek tegen

metselmortel 320 ECO voor een CO2-reductie

bovendien makkelijker mengen en verwerken.

te gaan streven wij ernaar zoveel mogelijk

van 50 procent. Nu. Uiteraard met ons

Een ruim 40 procent hogere uitlevering

producten in een stofarme variant te kunnen

vertrouwde hoge kwaliteitsniveau.

betekent daarnaast meer vierkante meters per

leveren. Goed voor de gezondheid van de

ton metselmortel. Kortom: beter voor nek, rug

bouwvakker en voor een schone en veilige

en schouders én beter voor het milieu.

werkplek.
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Speciale
omstandigheden,
speciale mortels

Kies de mortel die
past bij de stenen,
de technieken en
de omstandigheden
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Project: Villa Rotonda. Architect: Bedaux de Brouwer Architecten. Aannemer: Houtepen Aannemersbedrijf BV. Fotograaf: Michel Kievits. Weber Beamix metselmortel 320

Metselen met zeer
sterk zuigende stenen
Zeer sterk zuigende stenen

Metselen in de zomer

verwerkt u met Beamix metselmortel 319.

Probleemloos werken met sterk tot

Dat gaat altijd goed. Met deze mortel zijn de

zeer sterk zuigende stenen onder

stenen makkelijk in te vlijen. U hoeft de

droge en zeer warme omstandigheden? Dat

metselstenen zelfs niet speciaal voor te bevochtigen

kan met Beamix metselmortel 319. U hoeft de

en de hechting is uitstekend. Bovendien blijft de

metselstenen niet eens voor te bevochtigen.

Metselwerk afgewerkt met
cementeermortel
of silicaatverf

mortel langere tijd optimaal verwerkbaar.

En zelfs in deze droge omgeving blijft uw mortel

Beamix metselmortel 328 is bij uitstek geschikt voor

lange tijd verwerkbaar.

het metselen van stenen met een zuigend vermogen

Metselen met zeer
weinig zuigende stenen

Metselen in de winter

silicaatverf (het zgn. keimen). Deze mortel wordt

Sommige stenen nemen zeer weinig water

Invallende vorst. Net voordat alles

verwerkt door vol en zat te metselen, maar kan

op. Sommige zelfs geen druppel. Dat is geen

dicht is. Geen probleem met onze

ook worden afgewerkt als doorstrijkmortel.

probleem als u Beamix metselmortel 326 of

vorstmortels. Daarmee kunt u uw project gewoon

Beamix doorstrijkmortel 346 gebruikt. Daarmee

afmaken, want u kunt verantwoord metselen bij

kunt u deze stenen stabiel metselen en een

temperaturen rond het vriespunt. Beamix vorst-

Advies op maat

maximale stapelhoogte realiseren. De mortels

mortels zijn met minimale voorzorgsmaatregelen

Onze specialisten helpen u graag bij de keuze van

zijn soepel te verwerken, hebben een hoge

verwerkbaar tot -5°C. Het jonge metselwerk is

de mortel die past bij de stenen, de technieken en

aanvangsstabiliteit, een goede hechting en een

bestand tegen pieken van -15°C, mits u de

de omstandigheden van uw project. Eén telefoontje

uitstekende stapelbaarheid. Zelfs bij ongunstige

verwerkingsadviezen in acht neemt. En gaat de

of mailtje naar Weber Beamix is voldoende.

weersomstandigheden.

temperatuur weer omhoog? Dan kunt u uw voorraad

Onze Technisch Adviseurs komen graag bij u op

vorstmortel probleemloos en verantwoord opmaken.

bezoek voor een vrijblijvend morteladvies op maat.

die worden afgewerkt met een cementeermortel of
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De juiste mortel is het halve werk
Initiële Wateropname
Elke metselsteen heeft zijn eigen karakter en één van de belangrijkste eigenschappen is de initiële wateropname (IW). Dit is het zuiggedrag van een
volledig gedroogde steen onder geconditioneerde omstandigheden. U krijgt de IW-klasse van uw steen van uw steenleverancier. Het selecteren van een
passende mortel vraagt soms specialistische kennis. Bijvoorbeeld:
• Voor stenen die vallen in het grensgebied tussen IW-klassen.

CATEGORIE

WATOPNEMEND VERMOGEN

CLASSIFICATIE STEENTYPE

• Bij bijzondere verwerkingstechnieken.

IWI
IW2
IW3
IW4

< 0,5 kg/m2/min.
0,5 - 1,5 kg/m2/min.
1,5 - 4,0 kg/m2/min.
> 4,0 kg/m2/min.

zeer weinig zuigende steen
matig zuigende steen
normaal zuigende steen
sterk zuigende steen

• Bij ongunstige weersomstandigheden.
Ook in deze situaties kunt u vertrouwen op Weber Beamix. Wij
beschikken over de kennis, ervaring én faciliteiten. Desgewenst

meten en adviseren we u terplekke. Wij vinden altijd de beste mortel voor uw situatie. In het uiterste geval maken wij een mortel speciaal voor uw
omstandigheden.

MORTELASSORTIMENT 						
Welk type steen
Categorie MortelVoegdikte Mortelsoort
past u toe?		
kwaliteit			
						

VERBRUIKSGEGEVENS

Uitlevering Verbruik in kg
Opmerkingen
in liters per per 1000 stenen
ton
bij Waalformaat

METSELMORTEL
Sterk zuigende
IW4
M5
10-12 mm MM 319
630
675
							
stenen							
Normaal zuigende

605

710

stenen				 MM 320 Comfort 850

IW3

M5

10-12 mm MM 320

Voorbevochtiging van de 		
metselstenen niet nodig

500

Lichtgewicht mortel

					 MM 320 ECO

615

685

Duurzame mortel

					 MM 320-A

595

710

Metselmortel met kalk

					 MM 320-B

600

710

Metselmortel met schelpkalk

					 MM 320-C

600

710

Metselmortel met tras

				

8-10 mm MM 320-D

600

465

Metselmortel voor een dunne voeg

					 MM 320-F

577

710

Vorstmortel

570

750

Normaal en matig

IW3/IW2 M10

10-12 mm MM 322

zuigende stenen				 MM 322-B

585

710

Metselmortel met schelpkalk

					 MM 322-C

570

710

Metselmortel met tras

				

8-10 mm MM 322-D

575

465

Metselmortel voor een dunne voeg

					 MM 322-F

560

710

Vorstmortel

570

750

stenen				 MM 322-F

560

710

Weinig zuigende

565

760

565

465

Metselmortel voor een dunne voeg

555

770

Waterkerend werk

565

465

Metselmortel voor een dunne voeg
Toepassing buitenmetselwerk

Matig zuigende

IW2
IW1

M10
M10

stenen			
			

M15

				

10-12 mm MM 322
10-12 mm MM 323
8-10 mm MM 323-D
10-12 mm MM 324
8-10 mm MM 324-D

Vorstmortel

Kalkzandstenen 		

M10

10-12 mm MM 325

585

725

Niet zuigende stenen

M15

10-12 mm MM 326

550

780

Uitstekend stapelen

M5

10-12 mm MM 328

610

710

Voor afwerking met 		

IW1

Normaal zuigende stenen IW3
met keimwerk

						

Glazen bouwstenen 		

M10

10-12 mm MM 348

570

cementeerwerk of silicaatverf

n.v.t.

Alle metselmortels van Weber Beamix zijn fabrieksmatig vervaardigde droge mortels op basis van EN 998-2.
De vermelde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens bij normaal gebruik en dienen slechts als indicatie.
Er is geen rekening gehouden met een eventuele frog of met perforaties in de steen.

Technische informatie
Op het Productinformatieblad vindt u alle technische specificaties van onze producten.
De adviezen en voorschriften voor het juiste gebruik van onze mortels hebben we voor u samengevat in een Verwerkingsadvies. Voor (STABU) bestekteksten
kunt u gebruik maken van onze bestekservice.

Uiteraard is al deze informatie beschikbaar op papier. Maar om het u gemakkelijk te maken is deze informatie eenvoudig te vinden via www.weberbeamix.nl
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Project: Laan op zuid in Rotterdam. Architect: Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten Amsterdam Zuidoost. Aannemer: Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. Fotograaf: Luuk Kramer.

Voegen: 20% oppervlak, 100% uitstraling

De explosie in vorm en kleur op
het gebied van bakstenen vraagt
vaak om meer dan een grijze voeg

MORTELASSORTIMENT 					
Welk type steen
MortelVoegdikte Mortelsoort
past u toe?
kwaliteit			
					

VERBRUIKSGEGEVENS

Uitlevering Verbruik in kg
Opmerkingen
in liters per per 1000 stenen
ton
bij Waalformaat		

VOEGMORTEL						
Alle steensoorten
M15
v.a. 8 mm VMM 332 UR+ 540
110
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Haalbare voeghardheid:
VH 25, 35, 45
Extra uitslagremmend

De voeg kent vele vormen
Voegwerk heeft veel effect op de uitstraling van een gevel. Veel
meer dan zijn bescheiden aandeel in vierkante centimeters. Een
mooie voeg die goed past bij het metselwerk, is een sieraad voor
het oog. Zulke gevels brengen de omgeving tot leven. Ze zijn de
trots van iedere vakman.

De voeg kent vele vormen. Traditionele schaduw, knip- en
snijvoegen, holle, bolle en platte voegen of meer gebruikelijke
geborstelde of doorgestreken voegen. Ook voor het voegen geldt
dat bij elke techniek en afwerking een passende mortel hoort.
Mortels die door de fysieke eigenschappen geknipt zijn voor de
voeghardheid en eindafwerking die u voor ogen heeft.

De juiste voegmortel geeft u snelheid en gemak van verwerking.
En omdat de mortels van Beamix fabrieksmatig geproduceerd en
gecontroleerd zijn, heeft uw mortel altijd dezelfde, hoge kwaliteit
en kleur. Gegarandeerd.

platvol
geborsteld

gekamd

hol

scherp

schaduw

platvol glad

glad licht
verdiept

glad verdiept

snijwerk

knipwerk

De technische specificaties
We hebben adviezen en voorschriften voor het gebruik voor u
samengevat in een Verwerkingsadvies. De technische specificaties
kunt u vinden op het Productinformatieblad.

STABU Bestekteksten
Voor bestekteksten kunt u gebruik maken van onze bestekservice.
Deze kunt u vinden op onze website www.weberbeamix.nl .
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Kleur bekennen

De kleur van de voeg in combinatie met de metsels
is bepalend voor de uiteindelijke uitstraling van de

14

steen
gevel.

Kleurrijk
Naast het type voeg is tevens de kleur van de

de voegmortel gelijkmatig uithard, de kans op

gebruikte gevel een bepalend element in de gevel.

verbranding nog kleiner is en dat de voegmortel

Ondanks de explosie in vorm en kleur op het

langer goed blijft in de kuip!

gebied van bakstenen wordt er toch nog relatief
vaak met een grijze voeg gewerkt. Soms zouden

Kortom, voegmortel 332 UR+ is lichter en langer

wij de gevel wel wat meer kleur toewensen. Met

verwerkbaar, zorgt voor een intersere kleurbeleving

een van de 104 standaard kleuren voegmortels

en is extra uitslagremmend (UR+): de beste

heeft u met Beamix in ieder geval alle vrijheid.

voorwaarden om de hoogste kwaliteit voegwerk
te realiseren.

Beamix voegmortel 332 UR+
Een constante topkwaliteit en -kleur; dat is

Kleurenwijzer

wat u mag verwachten van een voegmortel

Wilt u eens iets anders dan een grijze voeg? Laat

van Weber Beamix. De nieuwe voegmortel

u verrassen en gebruik onze kleurwijzer, waarbij u

332 UR+ laat zich door de samenstelling
van het zandpakket nog makkelijker
verwerken en is daarmee aanmerkelijk
minder belastend voor de pols, elleboog
en schouder van de voeger. De fijne

kunt kiezen uit ons assortiment van 104 kleuren.
Toch adviseren wij voor de start van uw project
een proefmuur op te zetten met de mortel van uw
keuze. Daarmee krijgt u de beste indruk van het
uiteindelijke resultaat.

structuur en verbeterde korrelopbouw
van het zand zorgt voor een mooie
egale afwerking en intense kleurbeleving
van de voeg. Het gebruik van een
aantal slimme hulpstoffen maakt de
332 UR+ nog uitslagremmender.
Het unieke waterbuffersysteem
zorgt er tenslotte voor dat
Project: De Kop van Zuid in Rotterdam. Architect: Bedaux de Brouwer Architecten.
Diverse Weber Beamix mortels

Technische informatie
De duurzame 332 UR+ voegmortel is uiteraard
KOMO gecertificeerd voor voeghardheden van 25
tot 45. Vraag uw contactpersoon naar de voordelen,
technische specificaties, verwerkingsadviezen
en verkrijgbaarheid van deze nieuwe generatie
voegmortels of ga naar www.weberbeamix.nl.
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Doorstrijken

Strak metselwerk met
een terugliggende voeg.

Een terugliggende voeg is natuurlijk te realiseren met de
traditionele methode van metselen en navoegen. Maar waarom
zou u? Het gaat makkelijker en sneller met doorstrijken.

Doorstrijk metselwerk is sterk in opkomst. Door de speciale
samenstelling levert doorstrijkmortel met weinig energie
een harde en duurzame voeg op. Tegelijkertijd bespaart u
tijd en geld, want doorstrijken is metselen en voegen in een
arbeidsgang. Vol en zat metselen en daarna verdichten met
een voegroller. Klaar. Beamix doorstrijkmortels zijn standaard
extra uitslagremmend. Door de uitgebalanceerde samenstelling
en de toevoeging van diverse hulpstoffen wordt de kans op het
ontstaan van witte uitslag op de gevel geminimaliseerd.

Beamix doorstrijkmortels worden toegepast voor alle bakstenen
die op de markt verkrijgbaar zijn. Onze doorstrijkmortels zijn
ontworpen in samenspraak met architecten en opdrachtgevers.
Hierdoor is een rijkelijk pallet aan verschillende kleuren
leverbaar. Al onze doorstrijkmortelkleuren zijn afgestemd
op de laatste ontwikkelingen in de baksteenindustrie.
Beamix doorstrijkmortel is maar liefst leverbaar uit
8 verschillende kleurgroepen in 25 verschillende kleuren.
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Het Cenakel. Architect: Bedaux de Brouwer Architecten. Aannemer: Heijmans Woningbouw B.V. Fotograaf: Kim Zwarts. Doorstrijkmortel

Doorstrijkmortels

Metselen en vo
duurzaam en effi
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Project: Woonhuis Steensel. Architect: Bedaux de Brouwer Architecten. Aannemer: Gebr. Van Gisbergen. Fotograaf: Luuk Kramer. Weber Beamix Doorstrijkmortel 343-2750

Metselen volgens de doorstrijkmethode is

Zien is geloven

Technische informatie

metselen en voegen ineen. Daarmee bespaart

De combinatie van de metselsteen en de kleur

Doorstrijkmortels zijn verkrijgbaar voor alle typen

u tijd en geld. Doorstrijken heeft grote

van de voeg is bepalend voor de uitstraling en

stenen, en leverbaar in silo en bulkzak, en als

voordelen voor hoogbouw, want de steiger

beleving van de gevel. Doorstrijkmortels zijn

zakgoed. We hebben adviezen en voorschriften

kan eerder worden weggehaald. Het voordeel

verkrijgbaar in 25 standaard kleuren en met onze

voor het gebruik voor u samengevat in een

is nog groter als u het Beamix Pneumatisch

kleurwijzer selecteert u snel en eenvoudig de

Verwerkingsadvies. De technische specificaties

Transportsysteem gebruikt voor het

juiste. Bij twijfel raden wij u aan een vrijblijvend

kunt u vinden op het Productinformatieblad. Voor

transporteren van de mortel van de silo naar

proefmonster aan te vragen voor het opzetten

(STABU) bestekteksten kunt u gebruik maken

de werkplek. Makkelijk en bijzonder efficiënt.

van een proefmuurtje. Er gaat immers niets

van onze bestekservice. Al deze informatie vindt

boven het echte werk.

u eenvoudig op www.weberbeamix.nl

MORTELASSORTIMENT 						
Welk type steen
Categorie MortelVoegdikte Mortelsoort
past u toe?		
kwaliteit			
						

VERBRUIKSGEGEVENS

Uitlevering
in liters per
ton

Verbruik in kg
per 1000 stenen
bij Waalformaat

610

715

DOORSTRIJKMORTEL
Normaal en sterk

IW3/IW4

M10

8-12 mm

DSM 341

zuigende stenen
Matig zuigende stenen

IW2

M10

8-12 mm

DSM 342

595

735

Zeer weinig zuigende

IW1

M10

8-12 mm

DSM 343

590

740

Niet zuigende stenen

IW1

M10

8-12 mm

DSM 346

560

710

Kalkzandstenen*

M10 		

8-12 mm

DSM 345

580

728

stenen

*Toepassing buitenmetselwerk

oegen ineen,
fficiënt.
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Traditioneel dunne voeg

Traditionele verwerking met
een moderne uitstraling
U bent op zoek naar een dunne en strakke voeg

levert dezelfde prestaties als gewone metsel-

techniek te leren. Maar het vergt wel een vaste

voor uw gevel? Naar een fijn lijnenspel waarbij

mortel. Het geeft de gevel echter hetzelfde

hand, vakmanschap én maatvaste stenen om

de stenen perfect tot hun recht komen? Dan

uiterlijk als lijmwerk: bijzonder strak.

gelijke lint- en stootvoegen te krijgen in een

bent u op zoek naar dunmortel.

perfect verband.
Dunmortel wordt op de vertrouwde manier

Dunmortel is speciaal ontwikkeld voor metsel-

verwerkt. Gewoon met de troffel. U heeft geen

Dunmortel is geschikt voor dunne, teruglig-

werk met dunne voegen. Dunmortel wordt met

aangepaste steigers nodig, geen pomp of

gende en zichtbare voegen van 4 tot 8 mm. Het

een troffel op traditionele manier verwerkt en

andere equipement, en u hoeft geen nieuwe

is prettig verwerkbaar en ideaal voor verborgen
dilataties. Dunmortel is verkrijgbaar in 25 kleuren, in silo en bulkzak, en als zakgoed.

Technische informatie
Alle technische informatie over dunmortels kunt
u vinden op onze website www.weberbeamix.nl
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Project Valkelinghe, St. Jansplein Waalwijk. Architect: Bedaux de Brouwer Architecten. Aannemer: Heijmans Bouw Breda. Fotograaf: Luuk Kramer / Stijn van Gils (BdB). Weber Beamix Doorstrijkmortel 341-2379
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Onbegrensde mogelijkheden

Lijmmortel verlegt de grenzen,
biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden
en maakt metselwerk mogelijk dat
met andere mortels niet mogelijk is.

U hebt een gevel in gedachten met
constructies die u niet kunt bouwen met
traditionele technieken. Dan kan lijmmortel uw
oplossing zijn. De hechtsterkte van deze mortel
is maar liefst 3 tot 4 groter dan die van andere
mortels. Dit leidt tot een constructieve meerwaarde
bij een overspanning en brengt bijzondere
constructies binnen bereik. Daarnaast is lijmmortel
bij uitstek geschikt voor verborgen dilataties.

Technische informatie
Lijmmortel is snel en eenvoudig te verwerken met

Alle technische informatie over

een doseer-mengpomp en een lijmpistool en geeft

onze lijmmortel kunt u vinden op

als resultaat metselwerk met voegdiktes van 3 tot

onze website www.weberbeamix.nl

6 mm. Lijmmortel is verkrijgbaar in 25 standaard
kleuren en leverbaar in silo of als zakgoed.

MORTELASSORTIMENT 						
Welk type steen
Categorie MortelVoegdikte Mortelsoort
past u toe?		
kwaliteit			
						

VERBRUIKSGEGEVENS

Uitlevering Verbruik in kg
Opmerkingen
in liters per per 1000 stenen
ton
bij Waalformaat

LIJMMORTEL
Normaal tot sterk

IW3 IW4 M15

3-6 mm LM 391

585

275

IW1 IW2 M15

3-6 mm LM 392

620

260

M15

3-6 mm LM 395

570

302

M10

zuigende stenen
Matig zuigende tot
weinig zuigende stenen
Kalkzandstenen, 		
toepassing buiten
Cellenbeton en

22

tot 3 mm BL 365

770

n.v.t

wit

kalkzandsteen blokken 				 BL 366

770

n.v.t

gebroken wit, zomerkwaliteit

					 BL 367

760

n.v.t

gebroken wit, winterkwaliteit
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Project: Project: t’ Zandrak in Capelle aan den IJssel. Architect: Atelier Kingma & Van Mameren. Aannemer: Bam Wilma Rotterdam.

Totaaloverzicht
MORTELASSORTIMENT 						
Welk type steen
Categorie MortelVoegdikte Mortelsoort
past u toe?		
kwaliteit			
						

VERBRUIKSGEGEVENS

Uitlevering Verbruik in kg
Opmerkingen
in liters per per 1000 stenen
ton
bij Waalformaat

METSELMORTEL
Sterk zuigende
IW4
M5
10-12 mm MM 319
630
675
							
stenen							
Normaal zuigende

605

710

stenen				 MM 320 Comfort 850

IW3

M5

10-12 mm MM 320

Voorbevochtiging van de 		
metselstenen niet nodig

500

Lichtgewicht mortel

					 MM 320 ECO

615

685

Duurzame mortel

					 MM 320-A

595

710

Metselmortel met kalk

					 MM 320-B

600

710

Metselmortel met schelpkalk

					 MM 320-C

600

710

Metselmortel met tras

				

8-10 mm MM 320-D

600

465

Metselmortel voor een dunne voeg

					 MM 320-F

577

710

Vorstmortel

570

750

Normaal en matig

IW3/IW2 M10

10-12 mm MM 322

zuigende stenen				 MM 322-B

585

710

Metselmortel met schelpkalk

					 MM 322-C

570

710

Metselmortel met tras

				

8-10 mm MM 322-D

575

465

Metselmortel voor een dunne voeg

					 MM 322-F

560

710

Vorstmortel

570

750

stenen				 MM 322-F

560

710

Weinig zuigende

565

760

565

465

Metselmortel voor een dunne voeg

555

770

Waterkerend werk

565

465

Metselmortel voor een dunne voeg
Toepassing buitenmetselwerk

Matig zuigende

IW2
IW1

M10
M10

stenen			
			

M15

				

10-12 mm MM 322
10-12 mm MM 323
8-10 mm MM 323-D
10-12 mm MM 324
8-10 mm MM 324-D

Vorstmortel

Kalkzandstenen 		

M10

10-12 mm MM 325

585

725

Niet zuigende stenen

M15

10-12 mm MM 326

550

780

Uitstekend stapelen

M5

10-12 mm MM 328

610

710

Voor afwerking met 		

IW1

Normaal zuigende stenen IW3
met keimwerk

						

Glazen bouwstenen 		

M10

10-12 mm MM 348

570

n.v.t.

M15

v.a. 8 mm VMM 332 UR+

540

110

cementeerwerk of silicaatverf

VOEGMORTEL
Alle steensoorten 		

								

VH 25, 35, 45
Extra uitslagremmend

DOORSTRIJKMORTEL
Normaal en sterk

IW3/IW4 M10

8-12 mm DSM 341

610

715

Matig zuigende stenen

IW2

M10

8-12 mm DSM 342

595

735

Zeer weinig zuigende

IW1

M10

8-12 mm DSM 343

590

740

Kalkzandstenen 		

M10

8-12 mm DSM 345

580

728

Niet zuigende stenen

IW1

M10

8-12 mm DSM 346

560

710

IW3

M10

4-8 mm DM 351

605

265

M10

4-8 mm DM 352

605

265

IW3 IW4 M15

3-6 mm LM 391

585

275

IW1 IW2 M15

3-6 mm LM 392

620

260

M15

3-6 mm LM 395

570

302

M10

zuigende stenen

stenen
Toepassing buitenmetselwerk

DUNMORTEL
Normaal en sterk
zuigende stenen
Matig zuigende en zeer		
weinig zuigende stenen

IW1

LIJMMORTEL
Normaal tot sterk
zuigende stenen
Matig zuigende tot
weinig zuigende stenen
Kalkzandstenen, 		
toepassing buiten
Cellenbeton en

tot 3 mm BL 365

770

n.v.t

wit

kalkzandsteen blokken 				 BL 366

770

n.v.t

gebroken wit, zomerkwaliteit

					 BL 367

760

n.v.t

gebroken wit, winterkwaliteit

Alle metselmortels van Weber Beamix zijn fabrieksmatig vervaardigde droge mortels op basis van EN 998-2.
De vermelde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens bij normaal gebruik en dienen slechts als indicatie.
Er is geen rekening gehouden met een eventuele frog of met perforaties in de steen.
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CATEGORIE

WATOPNEMEND VERMOGEN

CLASSIFICATIE STEENTYPE

IWI

< 0,5 kg/m2/min.

zeer weinig zuigende steen

IW2

0,5 - 1,5 kg/m2/min.

matig zuigende steen

IW3

1,5 - 4,0 kg/m2/min.

normaal zuigende steen

IW4

> 4,0 kg/m2/min.

sterk zuigende steen

Mortels in de zomer en in de winter
Kwaliteit en service staan bij Weber Beamix hoog in het vaandel. Wij besteden daarom veel aandacht aan de verwerking en
afwerking van onze mortels en houden daarbij rekening met de diverse seizoenen in een jaar. De temperatuurdalingen in het
najaar en winterseizoen hebben invloed op de verwerking van onze mortels. Daarom passen wij, om een optimale verwerking
(stapelhoogte) en afwerking (uitkrabben en doorstrijken) te kunnen blijven garanderen, elk jaar bij het invallen van de
winter het recept van een aantal mortels aan. De receptwijziging is van toepassing op mortels die gebruikt worden voor het
vermetselen van stenen met een geringe wateropname:
• Beamix Metselmortel 322, 323 en 326
• Beamix Doorstrijkmortel 343 UR, 346
• Beamix Dunmortel 352
Voor deze omzetting hoeft u zelf niets te doen en deze heeft ook geen invloed op de prijs die u voor onze mortels betaalt.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon.

Vorstmortel
Metselmortel 320-F is speciaal gemaakt om tijdens de winter bij lichte vorst door te kunnen werken, of om net de klus af te
maken. Met onze mortel 320-F kunt u veilig en verantwoord metselen bij temperaturen rond het vriespunt. Zonder gevaar
voor onthechting en scheurvorming. Deze mortel is probleemloos te verwerken tot een temperatuur van -5°C. Hij is zelfs
bestand tegen een daling tot -15°C.

Voorkomen van witte uitslag
Alle mortels van Weber Beamix hebben een optimale balans tussen het voorkomen van witte uitslag en het voorkomen van
verbranding. Zo is de nieuwe generatie voegmortel 332 UR+ samengesteld zodat deze lichter en langer verwerkbaar is en
daarnaast ook de kans op het ontstaan van witte uitslag vermindert! Maar er zijn verschillende factoren die invloed hebben
op het ontstaan van witte uitslag. Denk daarbij aan de bouw- en weersomstandigheden, het type steen, maar ook aan het
simpelweg treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen en de juiste verwerking. Daarom leveren wij niet alleen de juiste
mortel, maar ook de nodige informatie over een goede voorbereiding en verwerking van onze mortels. Want met de juiste
voorzorgsmaatregelen wordt het risico minimaal. Die maatregelen gaan over de detaillering en de uitvoering.

Detaillering:
•
•
•
•

Een juiste breedte van de luchtspouw voorkomt vochtbruggen tussen het binnen en buitenblad.
Open stootvoegen onderin de constructie zorgen ervoor dat water uit de spouw naar buiten kan wegvloeien.
Een waterkering in de eerste lintvoeg boven het maaiveld voorkomt optrekkend vocht.
Adequate overstekken beschermen het onderliggende metselwerk tegen overmatig vocht door neerslag.

Uitvoering:
• Wacht na het metselen tenminste drie dagen voordat u gaat voegen
• Houd rekening met weersomstandigheden. Wij raden u af te voegen bij een hoge luchtvochtigheid, als er veel regen
op komst is, of als er (nacht)vorst op komst is.
• Ga niet voegen als er waterfilm en condens op het metselwerk aanwezig is. Te natte stenen en mortel verhogen de
kans op smetten.
• Bevochtig het metselwerk, ruim voordat u gaat voegen om verbranden te voorkomen.
• Zorg bij het aanbrengen van de voegspecie voor een goede verdichting.
• Bescherm jong voegwerk tegen inwateren, vochttransport, bevriezing en uitdroging. Dek het bijvoorbeeld af met
plastic folie
Informatie over het voorkomen en behandelen van witte uitslag vindt u tevens op de website van het Koninklijk verbond van
Nederlandse Baksteenfabrikanten; www.knb-baksteen.nl.
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Beamix Service
Raad en daad
U wilt de beste mortel: een mortel die voldoet aan al uw
wensen en behoeften. Die mortel maken wij, maar we doen
meer. Wij ondersteunen u graag met advies, kennis, service
en materiaal; wanneer u dat wenst en waar u dat wenst.
Zo willen wij bijdragen aan uw project. Door ervoor te
zorgen dat u het overzichtelijker kunt organiseren en
eenvoudiger realiseren.

Morteladvies
Zo veel eisen en zo veel mogelijkheden. Welke mortel
is de beste keuze voor uw project? Welke mortel past
het beste bij uw steen, de verwerkingstechniek en de
weersomstandigheden? Aarzel niet en vraag het ons.
Onze Technisch Adviseurs helpen u graag met een
compleet en onderbouwd morteladvies.

Technische documentatie
Wij hebben de volgende informatie direct voor u
beschikbaar:
• Productinformatiebladen
• Verwerkingsadviezen
• Veiligheidsinformatiebladen
Productinformatiebladen en verwerkingsadviezen
kunt u downloaden van onze website
www.weberbeamix.nl. De veiligheidsinformatiebladen
kunt u opvragen bij uw vaste contactpersoon. Alle
informatiebladen zijn uiteraard gratis verkrijgbaar.

Kleurenwijzer
Een kleur kiezen. Het lijkt zo gemakkelijk, maar het
luistert zo nauw. Gebruik de Beamix kleurenwijzer
en selecteer moeiteloos de juiste mortelkleur voor
uw project. Vraag een gratis exemplaar aan via de
contactpagina van onze website. Uiteraard geheel
vrijblijvend.

Proefmonsters
De uiteindelijke keuze van de kleur van de voeg in
combinatie met de metselsteen is van grote invloed
voor de uiteindelijke beleving van uw gevel. Wilt u
voor een juiste keuze eerst een proefmuur opzetten?
Geen probleem. Wij leveren geheel vrijblijvend
monsters op kleur.

Bestekservice
Snel en nauwkeurig uw (STABU) bestekteksten
samenstellen? Dat kan met onze gratis online
bestekservice. U vindt deze op onze website
www.weberbeamix.nl. U kunt voor iedere activiteit
een passend bestek aanmaken. Tevens zijn
verschillende bouwdetails online beschikbaar.
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Uw project;
eenvoudiger te realiseren en
overzichtelijker te organiseren.
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Kwaliteit voor uw project

Beamix Service
Projectbegeleiding
In de opstartfase van uw project kunt u altijd rekenen op onze
projectbegeleiders voor opstartbesprekingen, bouwinspectie of
proefmuurbegeleiding. Maar ook na de start van uw project
helpen onze professionele projectbegeleiders u graag met advies
en ondersteuning, tot en met de oplevering. Eén telefoontje
is voldoende.

Equipement
U wilt makkelijker en sneller werken? Dat kan met onze
verwerkingssystemen. Daarmee heeft u altijd de perfecte
specie. Bovendien zorgen onze servicemonteurs er voor dat
al het materiaal voor u in prima conditie blijft. Mocht er toch
iets mis gaan? Binnen 8 uur is een servicemonteur terplekke,
op iedere plek in Nederland. U vindt alle oplossingen in de
brochure Equipement.

Creditering van mortels
Het komt wel eens voor dat u net wat te veel mortel
heeft besteld voor uw project. Ook dat is geen probleem.
Onze meest gangbare mortels worden door ons retourgenomen
en gecrediteerd, zodat u nooit te veel betaalt. Informeer bij
uw vaste contactpersoon naar de voorwaarden.

Certificering
Mortels van Weber Beamix voldoen aan (inter)nationale eisen
en zijn voorzien van een CE-markering en KOMO-certificaten.
- Met de CE-markering bent u er van verzekerd dat onze
producten voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid,
milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van
toepassing zijnde EU richtlijnen.
Met het KOMO keurmerk bent u er van verzekerd dat
onze producten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en
regelgeving zoals het Bouwbesluit en Besluit Bodemkwaliteit.
28
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Project: Sculptura in Breda. Projectarchitect: Jacq. de Brouwer. Aannemer: Nederlandse Bouw Unie BV. Fotograaf: Michel Kievits. Beamix Doorstrijkmortel 342 -2350

Historie
1959 Betonmortelfabriek
‘Beatrix’ in Eindhoven

1966 Eerste productie
droge mortels Beamix

1981 Start Beamix vestiging in
Amsterdam

2008 Overname Maxit Group door Saint Gobain. Bouw Maxima toren

Onze ambitie is het ontwikkelen, produceren en leveren van
droge mortelproducten die voldoen aan ‘de vraag van morgen’.
Duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en maatschappelijk
verantwoord ondernemen spelen hier een centrale rol.
30

Innovatieve en hoogwaardige
oplossingen en systemen

Het produceren en leveren van
droge mortelproducten die voldoen
aan ‘de vraag van morgen’.

Saint-Gobain Weber Beamix kenmerkt zich door

• Metselwerk in al zijn facetten.

innovatieve en hoogwaardige oplossingen en systemen

• Geïsoleerde buitengevels.

voor nieuwbouw & renovatie, ruw- en afbouw en

• Het plaatsen van tegels en natuursteen.

woning- & utiliteitsbouw. We hebben uiteenlopende

• Het voorbereiden en afwerken van vloeren.

toepassingen, zoals:

• Het afwerken van binnenmuren.
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