Productinformatieblad
Weber Beamix Cement



• Voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerk en beton.
• Voor het aanbranden van ondergronden

Weber Beamix cement is ideaal te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels. Dit Cement is geschikt voor het
aanmaken van metsel-, beton- en tegelmortels. Weber Beamix Cement is ook te gebruiken voor het aanbranden van ondergronden.

Toepassing
Cement te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels.

Leveringsvorm
Zak à 4 kg

Product eigenschappen
•
•
•
•

te gebruiken als bindmiddel.
voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerk
beton
voor het aanbranden van ondergronden   

Kleur
cement grijs

Certificeringen
CE volgens NEN-EN 197-1, classificatie CEM I 42,5 N 

Verbruik
Het verbruik is afhankelijk van de toepassing.

Dosering
Afhankelijk van de toepassing verschillen de mengverhoudingen van cement.
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Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
De voorbereiding is afhankelijk van de toepassing.
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Weber Beamix Cement



Aanmaken
Waterhoeveelheid:
De waterhoeveelheid is afhankelijk van de toepassing van het product. Gebruik altijd schoon leidingwater.
Mengen;
Afhankelijk van de toepassingen zijn er verschillende verhoudingen,
Voegmortel voor tegelwerk: 1 deel cement / 2 delen zilverzand
Voegmortel voor metselwerk: 1 deel cement / 3 delen voegzand
Beton: 1 deel cement / 2 delen betonzand / 3 delen grind
Aanbranden: 1 deel cement / 1 deel water
Verwerken
Verwerk de specie boven 3 °C en niet op een bevroren ondergrond.
Verwerk de specie binnen 2 uur na aanmaak met water.
Afwerken
Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het werk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het werk af te dekken met plastic
folie. Houd het werk bij sterk drogende omstandigheden vochtig met een waternevel.
Aanvullende informatie
Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.



Houdbaarheid
Weber Beamix Cement is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 15 maanden houdbaar na productiedatum. 

Tips
Gebruik voor het aanmaken van mortels altijd schoon leiding water
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