weber.mix

MR 342

Gekleurde doorstrijkmortel voor
normaal tot matig zuigende stenen

GEBRUIK

gebruiksvoorzorgen

TOEPASSINGSDOMEINEN
• het vermetselen en opvoegen van bakstenen met een normaal tot
matig zuigend vermogen (zie hoofdstuk ‘Hallergetal’ pag. 242)
• het vermetselen en opvoegen van betonstenen

• de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het
veiligheidsblad naleven

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
• levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren

GEBRUIKSLIMIETEN

deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid

• weber.mix MR 342 is niet geschikt voor :
- het vermetselen en opvoegen van bakstenen met een sterk zuigend
en zeer weinig zuigend vermogen : respectievelijk weber.mix MR 341
		 of weber.mix MR 343 gebruiken
- het vermetselen en opvoegen van silicaatsteen

• minimale voegdikte : 8 mm
• maximale voegdikte : 12 mm
• andere voegdiktes : ons raadplegen
• open tijd vóór het doorstrijken : afhankelijk van het zuigvermogen van
de baksteen en de werfomstandigheden

	IDENTIFICATIE
• samenstelling : cement (EN 197-1), harde dichte toeslagmaterialen
(EN 13139), kalksteenmeel, tras, kleurpigment en combinatie van
additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte
bevorderen
• grootste korrelafmeting : ongeveer 3 mm
• granulometrie : 0 - 2

Prestaties
• zie CE-markering hiernaast
Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)
• waterbehoefte : 14,5%
• spreidmaat : 175 mm (EN 1015-3)
• volumieke massa : 1925 kg/m³ (EN 1015-6)
• luchtgehalte : 12,5% (EN 1015-7)
• uitlevering : 595 l/ton
Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarden)
• volumieke massa : 1835 kg/m³ (EN 1015-10)
• buigtreksterkte : 3,8 N/mm² (EN 1015-11)
• druksterkte : 14 N/mm² (EN 1015-11)
Hechtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)
• morteltoepassingstype A (buiten) : na 28 dagen : ≥ 0,15 N/mm²
(NEN 6790)
• morteltoepassingstype B (binnen) : na 28 dagen : ≥ 0,1 N/mm²
(NEN 6790)
deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig
gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf
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	Referentiedocumenten
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DoP-BESGWC-002-0713

constructiemortels

EN 998-2
weber.mix MR 342
Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswanden
Mortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie
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Reactie op brand
Réaction au feu
Druksterkte klasse
Classe de mortier
Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand
Adhérence/Résistance initiale au cisaillement
Wateropname
Absorption d'eau
Chloridegehalte
Teneur en chlorures
Waterdampdoorlaatbaarheid µ
Perméabilité à la vapeur d'eau µ
Thermische geleidingsvermogen λ10, droog
Conductivité thermique λ10, sec

A1

• getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing
• BENOR-gecertificeerd (bulk)
• KOMO-gecertificeerd (verpakt)
• DoP-BESGWC-002-0713

M10
≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)
≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)
NPD
≤ 0,1 M.%
15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)
≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50%
≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%
(tabelwaarde volgens EN 1745)
≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50%
≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%
(valeur tabulée selon EN 1745)

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking,
geschikt voor toepassing in agressief milieu
Durabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient
pour une application en milieu agressif

	Aanbevelingen
• de profielen zo plaatsen opdat men achter de profielen kan doorstrijken
• oude en verse metselspecie nooit vermengen
• met proper en roestvrij gereedschap werken (inox)
• het gebruikte gereedschap met water reinigen. Verharde mortel kan
alleen mechanisch verwijderd worden
• altijd dezelfde waterhoeveelheid gebruiken, zodat de karakteristieken
van de mortel niet beïnvloed worden

www.weber-belgium.be

