
Levering en info
Sakrete (uitslagarme) voegmortels worden gele-
verd in zakken van 25 kg. Sakrete voegmortels zijn 
leverbaar in 11 standaardkleuren en (op aanvraag en 
bij voldoende hoeveelheid) in iedere gewenste kleur. 
Sakrete levert op aanvraag kleurmonsterdozen en 
mortelmonsters ten behoeve van proefvlakken.

Kleuren en codering
Wit 100 Zwart 400

Wit/grijs 150 Crème 500

Cementgrijs 200 Okergeel 600

Donkergrijs 250 Terra 700

Antracietgrijs 275 Rood 800

Antraciet 300

Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar 
zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door 
een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.

Sakrete is een internationaal A-merk. Producent en 
licentiehouder voor Nederland:
Remix Droge Mortel BV
Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
E-mail: info@remix.nl – www.remix.nl

Voorkom 

met Sakrete uitslagarme 

(ua) voegmortels

Een groot risico bij nieuw metselwerk is witte 
uitslag of kalkuitbloei. Klachten en hoge reinigings-
kosten zijn te vaak het gevolg.  Met de nieuwe  
generatie uitslagarme (ua) voegmortels van Sakrete 
is dit te voorkomen. En dat bespaart veel geld en 
veel ergernis. Met een mooie gevel als eindresultaat.

Professionele mortels  
voor een optimaal resultaat

Meer weten? 
Kijk op www.sakrete.nl  
of informeer bij uw bouw- 
materialenleverancier.

w w w . s a k r e t e . n lw w w . s a k r e t e . n l

witte uitslag

Voordelen
3 Makkelijk te verwerken en te  verdichten
3 Constante hoge kwaliteit voor duurzaam voegwerk
3 Uitslagarm, voorzien van uitge-kiend pakket “uitbloeiblokkers” (ua uitvoering)

3 Besparing op reinigingskosten3 Weer- en vorstbestendig3 Voor zowel binnen- als buitenwerk3 Leverbaar in vele kleuren3 Komo gecertificeerd

Bekroond als één van 
de allerbeste innovaties 

van MKB Nederland

Komo 
gecertificeerd
Dit Komo gecertificeerde product geeft u direct de  

zekerheid dat dit product voldoet aan de prestatie- 

eisen van het Bouwbesluit en de hedendaagse  

kwaliteitseisen van de markt.



Voorkomen is beter dan (duur) genezen
De nieuwe generatie uitslagarme (ua) voegmortels 
van Sakrete is voorzien van een uitgekiend pakket 
“uitbloeiblokkers” die de adhesiekrachten in de  
poriën opheffen, waardoor capillaire vochtstroming 
praktisch geheel wordt voorkomen. Hierdoor wordt 
de kans op vrije kalkuittreding (witte uitslag) en 
kleurnuances aanzienlijk gereduceerd. 

Diverse onderzoeken en duizenden projecten in de 
praktijk hebben aangetoond dat het werkt, zelfs bij 
uitslagkritische kleuren als antraciet, zwart en rood.

Nauwelijks klachten en/of vertragingen
Door gebruik van de uitslagarme voegmortels van 
Sakrete kan de meest voorkomende klacht over 
voegwerk vrijwel geheel worden voorkomen. 
Metselen en voegen is met de nieuwe generatie 
uitslagarme(ua) voegmortels gebruiksvriendelijker. 
Vertragingen van het bouwproces door (te) on- 
gunstige weersomstandigheden kunnen in veel  
gevallen worden voorkomen. Door minimalisering 
van schadegevallen kan flink worden bespaard op 
klachtenafhandeling en herstel- en reinigingskosten. 
Met goed uitziend en duurzaam voegwerk zal een 
betere oplevering plaatsvinden van een hoogwaar-
diger gebouw.

Sakrete uitslagarme voegmortels
Sakrete uitslagarme voegmortels zijn fabrieksmatig 
vervaardigde droge mortels op cementbasis conform 
NEN-EN 998-2 “mortels voor metselwerk” en CUR 
aanbeveling-61. Deze mortels zijn geschikt voor 
het voegen van de meest gangbare steensoorten in 
metselwerk met sterk verwerende omstandigheden, 
waterkerend metselwerk, werk niet afgeschermd 
tegen weer en wind, hoog mechanisch belast en 
normaal metselwerk binnen en buiten.

Voeghardheidsklasse
VH25 (borstelwerk)
VH35 (gladde voeg handmatige verwerking)
VH 45 (mechanisch verdichting) 

Tips

3 Metsel met Sakrete metselmortel of 4 in 1 mortel voor een optimaal resultaat
3 Krab het metselwerk minimaal  1,5 cm uit
3 Laat metselwerk minimaal twee weken uitharden voordat wordt gevoegd

3 Bevochtig het metselwerk, indien nodig, ruim van te voren3 Voeg aaneensluitende oppervlak-ken zoveel mogelijk in dezelfde dag.

3 Voorkom vochttransport in vers voegwerk
3 Breng hemelwaterafvoer vroeg-tijdig aan
3 Bescherm de aangebrachte voeg-specie tegen uitdroging en vorst

Resultaat mét  

uitslagarm

Resultaat zonder  

uitslagarm
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