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Weber Beamix Vuurvaste metselmortel  

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is :
• bestand tegen temperaturen tot 800°C
• Geschikt voor BBQ of openhaard

 
Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is een metselmortel die ontwikkeld is voor het metselen van vuurvaste stenen. 
Doordat de metselmortel een hoge weerstand heeft tegen vuur is het de perfecte mortel voor het maken van metsel- 
of raapwerk in schoorstenen of open haarden (gesloten of open). De vuurvastemortel is daarnaast net zo geschikt 
voor het maken van ovens en barbecues. 

Toepassing 

• Geschikt voor binnen en buiten.
• Geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 8 mm.
• Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is bestand tegen temperaturen tot 800°C en daarom uitstekend geschikt 

voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc. 

Leveringsvorm 

Doos van 5 kg. 

Product eigenschappen 

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is geschikt voor de verwerking van metsel- of raapwerk met voegdiktes van 5 
tot 8 millimeter. De mortel is bestand tegen temperaturen tot 800 °C.      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

Troffel, speciekuip, boorspindel met boormachine (600 t/min.)     

Verbruik 

Metselwerk met metselstenen (210 x 100 x 50 mm) voegdikte van 5 mm. Ca. 23 kg/m² 
Voor raaplagen per mm. laagdikte Ca. 1,8 kg/ m² 

Dosering 

± 0,8 leidingwater is voldoende voor 5 kg. Weber Beamix Vuurvaste metselmortel.
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Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen. 
Chammotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping, om verbranding van de vuurvaste metselmortel te 
voorkomen de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere tijd dompelen en bewaren onder folie. De 
metselstenen winddroog verwerken.Windroge stenen zijn vochtig van binnen en droog van de buitenzijde om 
smetten te voorkomen. 
 

Aanmaken
Voeg ± 0,8 liter water toe aan Weber Beamix Vuurvaste metselmortel en meng deze tot een klontvrije substantie met 
een elektrische menger (ca. 600 TPM).

Verwerken
Verwerk vuurvaste specie boven 5°C. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij. De verwerkingstijd van Weber Beamix 
Vuurvaste metselmortel is ca. 30 minuten. 
Geschikt voor metselwerk en raaplagen van  5 mm. tot 8 mm.

Afwerken
Alvorens raaplagen aan te brengen ervoor zorgen dat de bakstenen voldoende vocht bevatten.Houd het metsel- of 
raapwerk vochtig gedurende enkele dagen om verbranding van de mortel te voorkomen.

Aanvullende informatie
Gereedschap met water reinigen. Verharde mortel mechanisch verwijderen.

    

                          

Houdbaarheid 

Indien droog opgeslagen in de orginele veropakking, 24 maanden houdbaar na productiedatum. 

Let op 

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone. 

Tips 

Het wateropnemende vemogen van vuurvaste stenen is hoog. Dompel de stenen gedurende meerdere minuten en 
bewaar ze een dag onder plasic alvorens ze te verwerken.
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