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Toepassing

Voor het metselen van bakstenen met een normaal- en sterkzuigend vermogen 
De mortel wordt afgewerkt door middel van de zgn. doorstrijkmethode

Leveringsvorm

Zakgoed 25 kg 
Bulkzak 1200 kg 
Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten) 
Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten)

Product eigenschappen

Beamix Doorstrijkmortel 341 is leverbaar in 25 standaardkleuren: 
Nevel nuances: 2735, 2750, 2771, 2772, 2773, 2774.; 
Akker nuances: 2340, 2345, 2350, 2365, 2379. 
Heidebloesem nuances: 2220, 2230, 2245. 
Zonsopgang nuances: 2130, 2140, 2160, 2165, 2175, 2180, 2181. 
Duin nuances: 2030, 2040, 2050, 2060. 
Raadpleeg ook de brochure of kleurenwijzer voor een kleurenoverzicht.

Certificeringen

Classificatie

  EN 998-2 BRL 1905 (2005-05-12) NEN 6790: 2005 (TGB steen)

Brandklasse A1    

Mortelklasse M10    

Toepassingstype   A A

Voegharddikte   L (8 ≤ 12mm)  

Hoofdtoepassing   G (Algemene toepassing) Buiten (vocht en vorst, waterke-
rend werk, alle werk in weer en 
wind, dragend werk binnen)

Beamix Doorstrijkmortel 341 is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 
998-2
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• Anwendungsgebiet

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

• Produkteigenschaften

• Product advantages

• Product advantages Product advantages 

• Product advantages



Kleuren

Beamix Doorstrijkmortel 341 is leverbaar in 25 standaardkleuren: 
Nevel nuances: 2735, 2750, 2771, 2772, 2773, 2774. 
Akker nuances: 2340, 2345, 2350, 2365, 2379. 
Heidebloesem nuances: 2220, 2230, 2245. 
Zonsopgang nuances: 2130, 2140, 2160, 2165, 2175, 2180, 2181. 
Duin nuances: 2000, 2030, 2040, 2050, 2060. 
 
Raadpleeg ook de brochure of kleurenwijzer voor een kleurenoverzicht. 

Verbruik

Waalformaat  (210X100X50) 12 mm voegdikte, ± 52 kg m², ± 710 kg per 1000 stenen 
Dikformaat     (210X100X65) 12 mm voegdikte, ± 44 kg m², ± 745 kg per 1000 stenen

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
perforaties of frog in de steen

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding Voorbehandelen metselstenen: te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. Te droge metselste-
nen in ieder geval 24 uur vóór verwerking bevochtigen. 
 
Aanmaken Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0.15 - 0.16 liter water. 
Mengen (machinaal): meng de metselspecie in een speciemolen of in een speciekuip met boorspindel. Doe eerst het water en daarna de droge 
mortel in de molen of kuip. Meng gedurende ca. 3 minuten tot een plastische metselspecie ontstaat. 
Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsys-
teem. 
Gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, omdat meer of minder water de uiteindelijke kleur van de mortel beïnvloedt. 
 
Verwerken Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en 
verse metselspecie mag nooit! Verwerk de aangemaakte metselspecie boven 0°C. 
Uitvoering: verwerk geen bevroren metselstenen. Plaats de profielen op een zodanige manier dat men ook achter de profielen kan door-
strijken. Bij de uitvoering van het metselwerk dienen de stoot- en lintvoegen ‚vol en zat‘ gemetseld te worden. De metselspecie kan worden 
doorgestreken op het moment dat de specie voldoende is aangetrokken, maar nog plastisch genoeg is om glad afgewerkt te kunnen worden. 
Het bepalen van dit moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen en de weersomstandigheden waaronder wordt gemetseld. 
Platvolle voegen zijn hierbij onmogelijk. 
 
Nabehandelen Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te 
dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige re-
genval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen. Bescherm het jonge 
metselwerk tegen kans op bevriezing. 
 
Reinigen Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Belangrijk 
Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandighe-
den niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte 
uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

Verwerkingssystemen

Silo 18 m³: Doorstroommenger 40D1 (40 liter gemengde specie/min.) 
                     Pneumatisch transportsysteem (BPTS) 40P1 
Silo 22 m³: Doorstroommenger 100D1 (100 liter gemengde specie/min.)

Technische informatie

Grondstoffen  
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