Productinformatie en tips
Uitgebreide laboratoriumcontroles
De producenten weten wat ze doen. In de eigen bedrijfslaboratoria van de Metselmix®-producenten vinden
voortdurende kwaliteitscontroles en keuringen plaats, die de zekerheid bieden van een uniform, hoogwaardig
product. Grondstofcontrole en interne kwaliteitscontrole vinden dagelijks plaats. De externe controles staan
mede garant voor een altijd hoogwaardig product. Onze Metselmix® is niet voor niets KOMO-gecertificeerd.
Garantie en aansprakelijkheid
Metselmix® voldoet aan alle huidige voorschriften en eisen en wordt geleverd op basis van de vraag.
Verwerkbaarheid
Metselmix® is meteen na aankomst op de bouwplaats klaar voor gebruik, zonder voorbereidingstijd. Dat
bespaart oppermanuren. De metselaar kan vervolgens zonder oponthoud de hele dag doorwerken. Je werkt
met de metselmix net als met andere specie. Alleen is de verwerkingstijd langer en in koude periodes kun je
per dag je mengsels aanpassen aan de metselsituatie.
Ontvangstmogelijkheden
Metselmix® wordt aangevoerd met truckmixers. Op de bouwplaats wordt Metselmix® gelost in silo's of bakken
met een inhoud van ±1 m³. Het is ook mogelijk om specie in kleine 200 liter kuipen of bags af te nemen. Met
meer silo's is de specie altijd binnen handbereik met een minimum aan horizontaal transport. Metselmix®
schept ook extra ruimte en orde op de bouwplaats. Om vermenging te voorkomen wordt een nieuwe
leverantie niet over de nog aanwezige specie gelost. Indien nodig kunnen meerdere leveringen per dag
plaatsvinden. U kiest wat voor u op een bepaalde bouw het handigst is.
Bouwkosten
U bespaart op allerlei manieren kosten: in manuren, in opslag van grondstoffen want u ontvangt een kant-enklaar product en ook op water en elektriciteit, want u hoeft hiervoor geen voorzieningen te treffen. Dat maakt
zelfs het calculeren per 1000 stenen metselwerk een stuk gemakkelijker, nauwkeuriger en goedkoper. Tel uit
je winst.
En dan is er nog de prijs van Metselmix® zelf: die is in vergelijking met allerlei andere metselspecies zeer
concurrerend. Metselmix® wordt per m³ verkocht en dat is goed voor 1,7 ton materiaal.
Tip 1: Aanvoer en opslag
Zorg dat de Metselmix®-kuip of silo zo dicht mogelijk bij de metselaar wordt geplaatst; dat beperkt de
loopafstand. Bij meerverdiepingenbouw kan een bouwkraan de silo eenvoudig in de buurt zetten, maar denk
eraan dat de silo leeg gehesen wordt.
Tip 2: Onderhoud van de silo
Dankzij de eenvoudige constructie met slechts één losklep, is het onderhoud van de silo gemakkelijk.
Bescherm de specie tegen weersinvloeden door de silo af te dekken met bijvoorbeeld betonplex. Zorg wel
voor een schone silo waardoor oude en nieuwe specie niet vermengd kunnen worden.
Tip 3: Niets toevoegen
Iedere toevoeging is overbodig, want Metselmix® is een compleet product. Toevoegen kan zelfs nadelig
werken, want het verandert de samenstelling en dat is nu juist niet de bedoeling. Daar hebben we niet voor
niets zoveel aandacht aan besteed.
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