Bruil mortels

Bruil Silo-service

Uw voordelen
> Gemiddeld 30% hogere dagproductie
> Geen afval op de bouwplaats
> Constante hoogwaardige mortelkwaliteit
> Efficiënte bouwplaats logistiek

Waarom onnodig werk doen?
De kracht van efficiency
Geen gesjouw meer met zakgoed, geen verkeerde
mengverhoudingen, stofwolken of een berg afval.
Elk apparaat heeft een besturingsunit die
de watertoevoer regelt voor een optimale

mengverhouding. Zo krijgt u in een handomdraai
een perfecte mortel én een perfect eindresultaat.
Onze Silo-service is eenvoudig aan te passen
aan elke bouwsituatie.

Mortels selectietabel

Bruil doorstrijkmortel

Bruil dunbedmortel

Deze mortel wordt standaard met uitbloeiblokker
(UA) geleverd. Hierdoor vermindert de kans
op witte uitslag aanzienlijk.

Deze mortel is speciaal ontwikkeld voor dunbedmetselwerkprojecten. Dunbed-metselwerk is geschikt
voor voegen van vier tot acht millimeter.

De doorstrijkmortel is leverbaar
in diverse kleuren.

De dunbedmortel wordt standaard geleverd met
uitbloeiblokker (UA). De mortel is verkrijgbaar in
diverse standaard kleuren. Bruil biedt u ook de
mogelijkheid om kleuren op maat te laten maken.

Bruil metselmortel

Bruil kimmix

Bruil metselmortel is een fabrieksmatig vervaardigde,
cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 998-2.
Wij leveren ook kalkmortels en trasmortels. Onze
metselmortel is ook leverbaar als anti-smetmortel
(AS) en mortel met uitbloeiblokker (UA).

Bruil metselmortel kimmix KM2502 is een fabrieksmatig
vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform
NEN-EN 998-2. De kimmix is speciaal ontwikkeld om
een hoge eindsterkte te halen en is uitermate geschikt
voor hogedrukblokken.

Bruil steenstriplijm

Bruil voegmortel

Bruil kalkzandsteenlijm

Bruil steenstriplijm SL7000 is een fabrieksmatig
vervaardigde poederlijm. De poederlijm is flexibel
volgens NEN EN 12002 en heeft een lange open tijd.
Dit product is uitermate geschikt voor het verlijmen
van keramische steenstrips in buitentoepassingen
zoals balkons en gevels. Gebruik de Bruil polymeer
gemodificeerde voegmortel voor een strak eindresultaat.

Bruil voegmortel is een fabrieksmatig
vervaardigde, cementgebonden droge
mortel conform NEN-EN 998-2.
De mortel wordt standaard geleverd
met uitbloeiblokker (UA).

Bruil kalkzandsteenlijm is een uitstekend verwerkbare lijm
voor alle kalkzandsteen blokken. Voor het binnen en buiten
verlijmen van kalkzandsteen, cellenbeton, lijmen vellingblokken. Voor voegdiktes kleiner of gelijk aan
3 mm. Ook leverbaar met de Bruil Silo-service.

Bruil mortels
productoverzicht

Met onderstaande tabel selecteert u snel de juiste kwaliteit mortel voor uw project.
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Leveringsmogelijkheden
Zakgoed op pallet
Bigbag (<2 ton)
Piccolo (2-4 ton)

Zeer weinig zuigende steen
IW(1) < 0,5 kg/m2.min

KMS (4-7 ton)

Matig zuigende steen
IW(2) 0,5 - 1,5 kg/m2.min

Bulksilo (7-22 ton)

Norm. zuigende steen
IW(3) 1,5 - 4,0 kg/m2.min
Sterk zuigende steen
IW(4) >4,0kg/m2 .min

Bruil voegmortel
polymeer gemodificeerd

MC= metselmortel DS= doorstrijkmortel DB= dunbedmortel R= versneller

Maak kennis met onze nieuwste, polymeer gemodificeerde,
voegmortel VM6035PM. Deze voegmortel is speciaal ontwikkeld
voor het voegen van steenstrips - bij toepassing van prefab
gevelelementen - waar de standaard voegmortel niet
voldoet. Door de extra hechting kan er zonder
problemen dunner gevoegd worden.

Voor een proefmuur op de bouw worden enkele zakken
mortel kosteloos ter beschikking gesteld: monsteraanvraag@bruil.nl

Verpakking adviestabel

Deze voegmortel is tevens geschikt voor harde,
niet-absorberende stenen zoals strengpers en
gehydrofobeerde stenen.

Met de onderstaande tabel selecteert u snel de juiste verpakking / silo voor uw project.
Getallen uitgedrukt in aantal stenen.
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Mortelsoort

48x25 kg

< 2 ton

2-4 ton

4-7 ton

7-22 ton

Metselmortel

≤ 1500

≥ 1000

≥ 2000

≥ 5000

≥ 15000

Doorstrijkmortel

≤ 1200

≥ 1500

≥ 1500

≥ 5000

≥ 15000

Dunbedmortel

≤ 2700

≥ 2300

≥ 4500

≥ 12000

≥ 35000

Voegmortel

≤ 9500

≥ 9500

≥ 15840

≥ 39600

≥ 118800

Morteladvies: morteladvies@bruil.nl
Bestellen & plannen: 088 811 87 70 of planningmix@bruil.nl

De voegmortel is leverbaar in
diverse standaard kleuren.
Of wij maken voor u de
gewenste kleur op maat.
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Hoe kunnen wij uw
bouwplaats logistiek
optimaliseren?
Deze vraag daagt ons uit om het meest
geavanceerde equipment van Nederland
te ontwikkelen. Met slimme verwerkings
apparatuur en bijbehorende logistiek op en
rond de bouwplaats.
Met welke vraag daagt u ons uit?
Wilt u sneller en efficiënter werken? Minder
afval op de bouwplaats? Of werken aan een
constante hoogwaardige mortelkwaliteit?
Wij denken graag met u mee.
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