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I Vuurvaste mortel I

 ToepAssInG

• Geschikt voor binnen en buiten.
•  weber.mix vuur is bestand tegen temperaturen tot 600°C en daarom 

uitstekend geschikt voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, 
gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

•  Het product is binnen en buiten toepasbaar bij gebruik van 
betonblokken of bakstenen, elementen in terracotta of vuurvaste 
stenen.

 pRoDUCToMsCHRIjVInG

• Mortel die geschikt is voor het metselen of pleisteren van 
schoorstenen, 
   gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

 GeBRUIKsAAnWIjzInG

VooRBeReIDInG
•  Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en 

vetvrij zijn en ontdaan van losse delen.
• Poreuze ondergronden of bouwelementen bevochtigen.

AAnMAKen
•  Voeg 2 liter water toe aan weber.mix vuur en meng deze tot een 

klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

VeRWeRKen
• De verwerkingstijd van weber.mix vuur is ca. 30 minuten. 
•  Vanaf 1 week na het aanbrengen van de mortel kan de toepassing 

in gebruik genomen worden (de opwarming dient wel geleidelijk te 
gebeuren).

 leT op

• Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep..
• Draag geschikte handschoenen.
• niet onder 5°C verwerken.
• niet geschikt om mee te pleisteren of stucen in de vuurzone.
•  Chamotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping. om een 

goede hechting tussen de metselstenen en de mortel te realiseren, ad-
viseren wij de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere 
tijd onder water te dompelen (ca. 10 min.) en te bewaren onder folie.

• De metselstenen winddroog verwerken.

VeRKoopeenHeDen
Kunststof emmer à 12 kg.

DoseRInG

Voeg 2 liter water toe aan 12 kg weber.mix vuur. 

VeRBRUIK
Bij metselen met een voegdikte van 10 mm: 2,25 kg per meter 
(= 5 m bij 12 kg). Bij pleisteren: 2,25 kg per m²/mm laagdikte.

GeReeDsCHAp
Troffel, kuip, menger.

KleUR
Grijs.

HoUDBAARHeID
2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en 

vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

Vuurvaste mortel geschikt voor 
temperaturen tot 600°C.

Metselen, pleisteren en voegen
• 

Tot 600°C
• 

schoorstenen, haarden, barbecues, etc.
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