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MORTELOLIE, LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL EN BETON. 
 
Toepassing 

MORTELMIX kan in combinatie met ons product LASBETON, hechtemulsie-versneller voor mortel en beton, verwerkt 

worden. Deze toepassing is aangewezen voor het vermetselen van harde, weinig poreuze bouwstenen zoals 

betonblokken, glasdallen, … LASBETON verhoogt in hoge mate de hechtsterkte en zal de beginbinding van de verse 

mortelspecie verkorten. Dit geeft de mogelijkheid meerdere lagen te plaatsen zonder risico van "drijven" van de steen. 

Eveneens wordt een hogere eindsterkte van de mortel verkregen. 

 

Karakteristieken en eigenschappen 

MORTELMIX brengt een groot aantal zeer kleine, stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie waardoor de verwerkbaarheid 

wordt verbeterd en de vorstgevoeligheid van de verharde mortel wordt verminderd. Door een uitgesproken 

watervasthoudend vermogen van MORTELMIX wordt de kans op ontmenging gevoelig verminderd en blijft de mortel 

langer verwerkbaar. De hechting van de legmortel wordt in de plastische fase aanzienlijk verhoogd zonder hinderlijke 

kleef. 

Fysische kenmerken 

Vorm    vloeibaar 

Oplosbaarheid  in water 

Kleur    kleurloos 

Volumemassa  1,00 kg/dm³ 

pH   8 

classificatie luchtbelvormer  

 

Gebruiksaanwijzing 

MORTELMIX bij voorkeur aan het aanmaakwater toevoegen. 

 

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval 

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 

453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg 

opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid 

voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 

 

Verbruik/Dosering 

0,2 tot 0,4% van het cementgewicht d.i. 100 à 200 ml per 50 kg cement. De maximale dosering van 0,4% of 200 ml per 

50 kg cement mag echter in geen geval overschreden worden. 

 

Verpakking 

10 ltr, 25 ltr en 200 ltr 

 

Vervoer en opslag   

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag 

vermijden bij temperaturen >30°C. 

 

Houdbaarheid 

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 
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