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Weber Beamix Wit cement  

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

 
Weber Beamix Wit cement is ideaal te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels. Wit cement is ge-
schikt voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerk. Weber Beamix Wit cement is ook te gebruiken 
voor het aanbranden van ondergronden. 

Toepassing 

Weber Beamix Wit cement te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels.   

Leveringsvorm 

Doos à 4 kg 

Product eigenschappen 

Te gebruiken als bindmiddel.Voor het aanmaken van voegmortels voor tegel- en metselwerkBetonVoor het aanbran-
den van ondergronden      

Kleur 

Wit             

Verbruik 

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. 

Dosering 

Afhankelijk van de toepassing verschillen de mengverhoudingen:Voegmortel voor tegelwerk: 1 deel cement: 2 delen 
zilverzandVoegmortel voor metselwerk: 1 deel cement: 3 delen voegzandBeton: 1 deel cement: 2 delen betonzand: 3 
delen grindAanbranden: 1 deel cement: 1 deel water

Gebruiksaanwijzing

 

    

                          

Houdbaarheid 

Weber Beamix Wit cement is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 15 maanden 
houdbaar na productiedatum.     
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Tips 

Gebruik voor het aanmaken van mortels altijd schoon leiding water.

Weber Beamix Wit cement  
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