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Toepassing

Weber Beamix Deco Tuinmortel is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als 
een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is 
af te werken).

 

Leveringsvorm

Emmer à 20 kg. 

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Kleuren

Lichtgrijs

Gereedschap

Blokkwast en handveger, stucspaan en stucbord.

Verbruik

Cementeren: 
6,25 kg is benodigd per m². 
20 kg is voldoende voor 3,2 m²

stuclaag aanbrengen: 
16,5 kg is benodigd per m² bij een laagdikte van 10 mm. 
20 kg is voldoende voor 1,2 m² bij een laagdikte van 10 mm.

Gebruiksaanwijzing

voorbehandelen

Cementeren: 

Met de Weber Beamix Deco Tuinmortel  verfraai en decoreer je gemakkelijk en eenvoudig 
tuinmuren.
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• Cementeren

• Aanbrengen van een stuclaag (voor bijvoorbeeld een Toscaanse uitstraling)

• Overschilderbaar



Behandel de muur minimaal 2 uur voor aanvang van het cementeren voor met Beamix Universele geconcentreerde primer 835 (verhouding 
1:1).

Stuclaag aanbrengen: 
Behandel sterk zuigende ondergronden voor met Beamix Universele geconcentreerde primer 835 (verhouding 1:1)

Aanmaken

Cementeren: 
Waterhoeveelheid: Gebruik 4,6 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Deco Tuinmortel. 
Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Stuclaag aanbrengen: 
Waterhoeveelheid: Gebruik 3,0 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Deco Tuinmortel. 
Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Verwerken

Cementeren: 
Breng de specie aan op de muur met een blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste structuur)

Stuclaag aanbrengen: 
Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm met een spaan op de muur aan.

Nabehandelen

Stuclaag aanbrengen: 
Afhankelijk van het gewenste resultaat zijn er twee manier om af te werken; 
- Grof en onregelmatige met een spaan aanbrengen (Toscaans effect) 
- Glad afwerken met een schuurbord.

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep. 
Verharde mortel is alleen mechanisch te verwijderen.

Technische informatie

Samenstelling : zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en hechting verbeteren.

Houdbaarheid

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

let op

- Verwerk de specie boven 5 graden 
- Verwerk de specie binnen ± 2 uur

Tips!

Cementeren: 
Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen. 
Indien een minder grove structuur gewenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de specie niet meer afgeeft) 
naborstelen met een droge, zachte handveger. 
Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een ?muurverf voor buiten? voor nodig.

Stuclaag aanbrengen:  
Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een ?muurverf voor buiten? voor nodig.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven  
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073  

Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

Pagina 2/2Datum: 12. Februar 2019 

Weber Beamix Deco Tuinmortel 

Voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren.

Productinformatieblad


