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Technische fiche :

Gekleurde lijmmortel

Eigenschappen

Murocol S is een droge kant-en-klare mortel voor het verlijmen van gekloven betongevel-

stenen met smalle voeg van 3 tot 6 mm. 

Deze metselwerklijm bestaat in 5 standaardkleuren: grijs, geel, rood, bruin en antraciet.

Andere kleuren kunnen op aanvraag geleverd worden.

Toepassingsgebied

Murocol S wordt aanbevolen voor het verlijmen van elk type gevelsteen voor

metselwerk met dunne voeg (3 tot 6 mm).

Murocol S is geschikt voor niet-zuigende stenen zoals de Colusplit met een Hallergetal 

lager dan 15 g/dm2 min.

Samenstelling

Murocol S is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en

toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.

- Bindmiddelen: Samengesteld Portlandcement volgens NBN EN 197.

- Granulaten: Afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 mm volgens NBN EN 13139.

- Hulpstoffen: Specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie

en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.

Voorbereiding ondergrondsamenstelling

De stenen mogen niet verzadigd zijn met water bij het verwerken.

Te droge blokken worden voorbevochtigd.

Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.

Tijdens het lijmen mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 5° C en niet hoger dan

30° C. Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de

24 uur.

Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.

Voorbereiding mengsel

Murocol S vermengen met zuiver water (ongeveer 3,75l per zak van 25 kg).

De mortel wordt mechanisch vermengd ( minstens 3 minuten aan 500 t/min.)

De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn. Na verstijving of begin van binding

mag de lijmmortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

Metselwerklijm voor Colusplit - MUROCOL S



Verwerking

De metsellijm wordt manueel of mechanisch aangebracht. Murocol voor gevelmetselwerk 

wordt bij voorkeur aangebracht met een aangepaste lijmpomp. De verse lijm wordt naar

het lijmpistool verpompt. Door middel van een lijmverdeelstuk wordt de mortel op de 

splitstenen verdeeld. De vertikale voegen worden verlijmd voor het neerleggen van de 

stenen in het horizontale lijmbed. Het verlijmen van de stenen gebeurt binnen  de

15 minuten na het aanbrengen van de lijm. Het snel verstijven van de lijmmortel laat een

grotere opstijghoogte van het metselwerk toe. De specie is verwerkbaar gedurende 4 uur.

Verbruik

± 11 kg/m² voor metselwerk 19-9-9 met 3 mm voeg.

± 10 kg/m² voor metselwerk 29-9-9 met 3 mm voeg.

± 15 kg/m² voor metselwerk module 65 met 3 mm voeg.

Technische kenmerken

Hallergetal metselsteen: kleiner dan of gelijk aan 15 g/dm² min.

Murocol S is een prestatiemetsellijmmortel (CE volgens NBN EN 998-2).

 Sterkteklasse M 15

 > gem. druksterkte na 28 dagen 20,0 N/mm²

 > gem. buigtreksterkte na 28 dagen 4,5 N/mm²

 > gem. hechtsterkte na 28 dagen >0,4 N/mm²

 > granulometrie 0/2 mm

 > natte mortel consistentie 170 mm

 > waterbehoefte ± 14 %

 > luchtgehalte ± 15 %

 > waterretentie ± 90 %

 > debiet / opbrengst ± 700 l/ton

 > volumemassa verharde mortel ± 1850 kg/m³

Verpakking

Murocol S is verpakt in zakken van 25 kg. Gestapeld op Europaletten (1200 kg per palet) met

een beschermhoes. De Houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, droog 

opgestapeld, bedraagt 12 maanden.

Opmerkingen

Ook bij verlijmd metselwerk dienen de noodzakelijke voorzorgen te worden getroffen op

gebied van dilatatievoegen en murforwapeningen. Hiervoor bieden wij een gratis service.

De werken dienen uitgevoerd volgens de regels der kunst voor metselwerken en dienen

te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB.


