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Weber Beamix Zilverzand  

Voor het aanmaken van fijne mortels. 
Te gebruiken als bodembedekker voor volières. 
Creatieve en decoratieve toepassingen.

 
Weber Beamix Zilverzand is een zuiver, natuurwit/beige zilverzand. Zilverzand is perfect voor het aanmaken van fijne 
mortels. Weber Beamix Zilverzand is ook te gebruiken als bodembedekker voor voliéres.     

Leveringsvorm 

Doos à 5 kg          

Kleur 

Natuurlijk wit/beige             

Verbruik 

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. 
Voor het maken van voegmortel voor vloertegels gebruik 1 deel Cement op 2 delen Zilverzand. 
     

Gebruiksaanwijzing

 

    

                          

Houdbaarheid 

Indien droog opgeslagen in de originele verpakking, onbeperkt houdbaar.        
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