Sakrete
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Sakrete is al ruim 40 jaar een internationaal A-merk
met een volledig dekkend toepassingsbereik. Vooral
gefocust op gemak en besparingen voor de verwerker. Kenmerkend voor alle Sakrete-producten
is de hoge constante kwaliteit, in combinatie met
de flexibele en rendementsverhogende voordelen.
De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, de goede
services en helder omschreven gebruiksvoorschriften
daar aan toegevoegd, maken de Sakrete-mortels tot
prettige producten om mee te werken.
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Professionele mortels
voor een optimaal resultaat

Sakrete Snelbetonmortel
Rotsvast en klaar in 5 minuten

Mengen
niet
nodig
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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.
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Meer weten?
Kijk op www.sakrete.nl
of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.
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

www.sakrete.nl

Het woord ‘Snelbeton’ zegt
al bijna alles; een beton met
een zeer snelle verhardingstijd, die niet hoeft te
worden gemengd. Toe te passen wanneer snelheid
en gebruiksgemak voorop staan. Voor ondermeer
palen, pergola’s, speeltoestellen, hekken, poorten,
masten en verkeersborden. Het woord ‘SAKRETE’
zegt de rest; een constante, hoge kwaliteit van een
internationaal A-merk tegen een interessante prijs.
Rendement op alle fronten, dat is duidelijk.

www.sakrete.nl
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In sterk wa
terdoorlate
nde grond
kan het ga
t ook eerst
vo
or de
helft met Sa
krete Snelb
e
to
nmortel
worden ge
vuld, waarn
a
h
e
t
water
wordt toeg
evoegd. Eve
n licht
mengen is
dan voldoe
nde.
Voor een sn
elle, maar n
iet supersnelle, verh
arding kan
Sa
krete
Snelbetonm
ortel worde
n
gemengd me
t Sakrete B
etonmorte
l.

De klus in één keer af te maken
Sakrete Snelbeton is na korte tijd al belastbaar en na
4 uur zelfs al volledig belastbaar, waardoor de klus
in één keer kan worden afgemaakt. De poortvleugel kan al na korte tijd aan de poortpaal worden
gehangen (zie foto). Later terugkomen is dan niet
meer nodig.
SAKRETE Snelbeton is leverbaar in zakken van 25 kg
of in big bags van 1000 kg.

Snelbeton
SAKRETE Snelbeton is een droge gebruiksklare
betonmortel met een hardingstijd van circa
15 minuten. Het werkt simpel. Graaf een gat. Zet de
paal erin. Vul het gat tot de helft met water. Vul het
gat voor de andere helft gelijkmatig met SAKRETE
Snelbeton zonder te mengen. Til de paal direct na
het vullen even iets op zodat de specie ook onder de
paal komt. Eventueel nog aanwezige droge mortel
besproeien met water en de specie aankloppen om

Eigenschap

pen

3 zeer snelle ve
rharding
3 eenvoudig en
ingesloten lucht te verwijderen. Check na twee
minuten de positie van de paal en corrigeer deze
indien nodig. Het gestorte betonoppervlak kan onmiddellijk glad worden afgewerkt. Nastellen is niet
meer nodig. Klaar in 5 minuten, hard na 15 minuten
en volledig belastbaar na 4 uur.

te verwerk

en

gemakkelijk

3 mengen niet
nodig
3 voor binnen e
n buiten
3 weer- en vors
tbestendig
3 niet voor con
toepassing

en

structieve
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