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weber.mix MM 301 E

nv Saint-Gobain Weber Belgium sa
Oostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen 

09
0965-CPD-MM0501

EN 998 - 2
Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen 

Toepassing: binnen en buiten 
Mortier performant: Mortier de maçonnerie pour maçonnerie portante et applications constructives

Application: intérieure et extérieure
Druksterkte klasse
Classe de mortier
Gemiddelde druksterkte
Résistance à la compression moyenne
Hechtsterkte
Adhérence
Chloridengehalte
Teneur en chlorures
Brandklasse
Classement au feu
Waterabsorptie
Absorption d'eau
Waterdampdoorlaatbaarheid
Perméabilité à la vapeur d'eau

Warmtegeleidbaarheid
Conductivité thermique

Duurzaamheid (vorst-/dooibestandheid), op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame
verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu overeenkomstig EN 998-2 Annex B
Durabilité (résistance au gel/dégel), basée sur des expériences réelles, avec une mise en œuvre
qualifiée, convient pour une application en milieu agressif conforme EN 998-2 Annexe B

M 5

7,0 N/mm2

≥ 0,15 N/mm2 (tabelwaarde EN 998-2 Annex C)
(valeur tabulée EN 998-2 Annexe C)

< 0,1 M. %

A1

NPD

15/35 (tabelwaarde EN 1745 tabel A12)
(valeur tabulée EN 1745 tableau A12)

λ 10, droog/sec    0,67 W/m.K, P=50%
λ 10, droog/sec    0,76 W/m.K, P=90%

(tabelwaarde EN 1745 tabel A12)
(valeur tabulée EN 1745 tableau A12)co
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i  metselmortel 301E - fijne structuur  i

Fijne metselmortel voor sterk en 
normaal zuigende stenen

 gEbruiKsVoorzorgEN

• de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking en het 
veiligheidsblad naleven

 VErWErKiNgsEigENscHaPPEN

• levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid
• minimale voegdikte : 8 mm
• maximale voegdikte : 12 mm
 
 iDENtiFicatiE

• samenstelling : cement (EN 197-1), harde dichte toeslagmaterialen 
(EN 13139), kalksteenmeel en combinatie van additieven die de 
verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen

• grootste korrelafmeting : ongeveer 2 mm 
• granulometrie : 0 - 1 

 aaNbEVEliNgEN

• oude en verse metselspecie nooit vermengen
• met proper en roestvrij gereedschap werken (inox)
• het gebruikte gereedschap met water reinigen. Verharde mortel kan 

alleen mechanisch verwijderd worden
• altijd dezelfde waterhoeveelheid gebruiken, zodat de karakteristieken 

van de mortel hierdoor niet beïnvloed worden

 rEFErENtiEDocumENtEN

• getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing
• BENOR-gecertificeerd

 PrEstatiEs

• mortelklasse : M5
• prestatiemortels (D), type : metselmortel voor algemene toepassing (G)
• morteltoepassingstype : A
• brandklasse : A1

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)
• waterbehoefte : 14,5%
• spreidmaat : 170 mm (EN 1015-3)
• volumieke massa : 1780 kg/m³ (EN 1015-6)
• luchtgehalte : 19,5% (EN 1015-7)
• uitlevering : 645 l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)
• volumieke massa : 1700 kg/m³ (EN 1015-10)
• druksterkte : 7 N/mm² (EN 1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)
• morteltoepassingtype A (buiten) : na 28 dagen ≥ 0,15 N/mm² 

(NEN 6790)
• morteltoepassingstype B (binnen) : na 28 dagen ≥ 0,1 N/mm² 

(NEN 6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig 
gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

 gEbruiK

toepAssingsdomeinen
• het vermetselen van sterk en normaal zuigende bakstenen 

(zie hoofdstuk ‘Hallergetal’ blz 244)
• het vermetselen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen)
• het vermetselen van betonblokken

 gEbruiKslimiEtEN

• weber.mix mm 301 E  is minder geschikt voor het vermetselen van :
- bakstenen met een matig tot zeer weinig zuigend vermogen
- betonstenen : weber.mix mm 303-reeks of weber.mix mm 305 

gebruiken
- “U”- en “L”- stenen : weber.mix mm 319 of weber.mix mm 319 color 

gebruiken
• weber.mix mm 301 E is niet geschikt voor :

- het vermetselen van silicaatsteen 
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i  metselmortel 301E - fijne structuur  i

Fijne metselmortel voor sterk en 
normaal zuigende stenen

 VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

• te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
• sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking bevochtigen
• betonstenen beschermen tegen regen en niet voorbevochtigen

 
 toEPassiNgsVoorWaarDEN

• gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
de karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C
• niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden
• niet aanbrengen bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

 aaNbrENgEN

mengen
• weber.mix mm 301 E met een traagdraaiende elektrische menger 

met 3,25 - 3,75 l zuiver water per zak van 25 kg aanmaken. De droge 
mortel in 75% - 80% van het aanmaakwater toevoegen. Tijdens 
het mengen de rest van het aanmaakwater, volgens de gewenste 
verwerkingsconsistentie, toevoegen tot het bekomen van een 
plastische, klontvrije mortel. De specie ongeveer 2 minuten mengen

• bij het gebruik van een silo, de gebruiksaanwijzingen (blz 246) naleven 

uitvoeren
• bij het uitvoeren van het metselwerk dienen de stoot- en lintvoegen 

“vol en zat” vermetseld te worden
• de metselspecie tot een voegdiepte van minimaal 10 mm uitkrabben 

op het moment dat de specie voldoende aangetrokken is. Het bepalen 
van dit moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen 
en de weersomstandigheden tijdens het metselen

nABeHAndelen
• het metselwerk tegen regen, vorst, warm weer en/of droge wind 

beschermen

VErKooPEENHEDEN
zak van 25 kg (volledige pallet van 42 zakken, hetzij 1050 kg)

silo (minimale bestelhoeveelheid : 9 ton)

PallEtFormaat
80 x 120 cm

VErbruiK

stEEN VoEgDiKtE VErbruiK / m²

module 50
(190 x 90 x 50)

12 mm ± 47 kg

snelbouw geperforeerd 
(290 x 140 x 140)

12 mm ± 65 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve 
slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen 

(met uitzondering van de snelbouw) 
(zie verbruiksberekening blz 251)

KlEur
grijs

gErEEDscHaP
traagdraaiende elektrische menger, kuip, truweel, plastic folie

bEWariNg
12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, 

te beschermen tegen vocht

Fijne metselmortel voor sterk en 
normaal zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes 
van 8 tot 12 mm

•
goede verwerkbaarheid van de mortel dankzij de fijnere 

korrelopbouw
•

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
•

goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte
•

gemakkelijk liptrekken
•

Hoog watervasthoudend vermogen
•

bENor-kwaliteitslabel




