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Toepassing 

Bijzonder goed geschikt voor het na-
genoeg origineel repareren en herpro-
fileren van aangetaste en beschadigde 
zandsteen, baksteen en beton.  
Restauratiemortel SK wordt ook ge-
bruikt voor kleinschalige reparaties.  
De in de praktijk voorkomende ver-
schillende kleurvariaties van zand-
steen, respectievelijk baksteen, kun-
nen volgens een monster van de steen 
in de regel zonder noemenswaardige 
afwijkingen door ons worden               
nagemaakt. Ook geschikt voor              
voegreparaties.  
 
Producteigenschappen 

Remmers Restauratiemortel SK is een 
kant-en-klare, fabrieksmatig samenge-
stelde mortel uit minerale grondstoffen 
(bindmiddel en hulpstoffen) opge-
bouwd en kan nagenoeg tot op nul 
uitlopend worden verwerkt.  
De fysische eigenschappen zijn in 
overeenstemming met de eis om een 
zo gering mogelijke eigenspanning te 
creëren en op de natuursteenonder-
grond afgestemde fysische, mechani-
sche eigenschappen (druk- en buig-
treksterkte, watertransport, enz.) 
Remmers Restauratiemortel SK is 
onderdeel van het Restauratiemortel-
systeem met twee sterkteniveaus en 
komt daarmee tegemoet aan de eis en 
leidraad voor steenconservering van 

Prof. Snethlage. De korrel en de hulp-
stoffen komen verregaand overeen 
met de fijne korrel van zandsteen. 
Ondergrondspecifieke modificaties in 
fijne en grove korrels zijn mogelijk.  
Op aanvraag kan het materiaal ook 
hydrofoob worden geleverd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens 

Artikel-nr. Samenstelling 
0591 zacht, fijn, korrelgrootte 0,2 mm 
0592 zacht, middel, korrelgrootte 0,5 mm 
0593 zacht, grof, korrelgrootte 2,0 mm 
0597 normaal, fijn, korrelgrootte 0,2 mm 
0598 normaal, middel, korrelgrootte 0,5 mm 
0599 normaal, grof, korrelgrootte  2,0 mm 
0596 Speciale samenstelling (objectspecifiek) 

 
Voluminieke massa: ca. 1,7 kg/dm

3 

Druksterkte (zacht: na 28 dagen < 8 N/mm² 
Druksterkte (normaal): na 28 dagen < 13 N/mm² 
Hechttreksterkte: na 28 dagen > 1 N/mm

2 

 
E-module conform  
DIN 1048 (n/w): E ≈ 11 * 10³ resp. ≈ 5 * 10³ N/mm² 
 
Krimpgedrag  
(DIN 52450): na 7 dagen ca. -0,3 mm/m 
 na 28 dagen ca. -0,7 mm/m 

  

Technisch Merkblad 
Artikelnummer 0591, 0592, 0593, 
0596, 0597, 0598, 0599 

Restauratiemortel SK 
Minerale reparatiemortel voor alle soorten van stenen 
„tot op nul uitlopend“ te verwerken  
Bindmiddel en hulpstoffen op pure minerale basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor buiten  Droge 

mortel/water 
 Persoonlijke 

bechermings-
middelen 

 Verwerkings-
temperatuur 

 Spaan/vloer-
spaan/lijmkam 

 Verbruik per 
liter op te 

vullen ruimte  

 Houdbaarheid  Droog opslaan 
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Verwerking 

Voorwaarde om te werken met Rem-
mers Restauratiemortel SK is een 
draagkrachtige ondergrond (voldoende 
sterkte). Dit kan worden verkregen 
door een goede voorbewerking van de 
ondergrond en/of een consoliderende 
conservering, afhankelijk van de soort 
van natuursteen in combinatie met 
Remmers Anti Hygro (zwelverminde-
rende impregnering). 

 
 Restauratieve natuursteen- 

matige voorbewerking: 

Bij kunsthistorische, waardevolle op-
pervlakten waar een natuursteen- 
matige voorbewerking van de onder-
grond kan leiden tot verlies hiervan, 
zal men in sommige gevallen de on-
dergrond moeten voorbehandelen 
middels de consoliderende Remmers 
Kiezelzuurestersystemen. De exacte 
bewerking moet per object worden 
bepaald.  
Bij zeer sterk uitkragende delen, zoals  
filigramornamenten, zal soms gebruik 
moeten worden gemaakt van een 
wapening of anker, in de vorm van een 
kunststof plug of RVS. 
 

 Aanbrengen van restauratie- 
mortels: 

Voor het aanbrengen van de Remmers 
Restauratiemortel SK, vooral bij zeer 
diepe reparaties en wanneer er in 
meerdere lagen gewerkt moet worden, 
vooraf de Remmers Grondeermortel 
(art.nr. 0643)  opzetten. De uit te vul-
len c.q. te repareren delen vooraf 
stofvrij maken en voornatten en dan 
met Remmers Restauratiemortel SK in 
een dunne consistentie (slurry) ca. 1 ltr 
op 5 kg mortel voorbehandelen.  In 
deze verse slurrylaag direct Remmers 
Restauratiemortel SK als mortel  
(ca. 800 ml  water op 5 kg) aanbren-
gen, 1 tot 2 mm dikker dan het oor-
spronkelijke oppervlak. 
De oorspronkelijke voegen van de 
ondergrond c.q.  in de ondergrond in 
acht nemen en behouden.  
Wanneer de Remmers Restauratie-
mortel SK begint af te binden wordt 
deze met daarvoor geschikt gereed-
schap afgeschraapt en na drie tot vier 
uur met gereedschap voor bewerking 
van natuursteen, aangepast aan het 
oorspronkelijke oppervlak. In de prak-
tijk blijkt dat reparatielagen in sommige 
gevallen maximaal 3 cm kunnen be-
dragen. In die gevallen in meerdere 
lagen werken.  
 

 
 

 
 
 
Werkvolgorde  

Voorbeeld van een natuursteenmatige 
restauratie met Remmers Grondeer- 
en Remmers Restauratiemortel  

1. Voorzichtig verwijderen van het 
slechte oppervlak c.q. natuur-
steen. Bij het verwijderen van     
vorige reparaties moet de  

 eventueel aanwezige wapening of     
ankers volledig verwijderd           
worden, ook in de diepte,          
eventueel door boren verwijderen. 
Niet afslijpen waarbij nog delen in 
de ondergrond blijven zitten. Aan 
de randen oude reparaties voor-
zichtig verwijderen, omdat deze 
meestal overgaan in de oorspron-
kelijke steen.  

2. Als wapening is V4A-materiaal 
gebruiken. Het wapeningsmateri-
aal met Epoxyhars (Epoxy BH 
100, art.nr. 0905) verlijmen. 

   De dekking op de wapening van 
Remmers  Restauratiemortel moet 
tenminste 2 cm bedragen. Voor 
het wapenen geen keilbouten ge-
bruiken.  

3. De reparatieplaatsen goed reini-
gen, indien mogelijk met een      
hogedruk stoomcleaner, zodat alle 
losse delen worden verwijderd.  

4. De te repareren plaatsen goed 
voornatten, eventueel een dag 
van tevoren.  

5. De te repareren plaats met een 
grondeermortel in een dunne con-
sistentie als slurry aanbrengen. 

6. Het aanbrengen van de plasti-
sche, stevige grondeermortel in 
de nog natte slurrylaag, echter 
niet meer dan 2 cm in één bewer-
king binnen 24 uur aanbrengen. 

 Voegen en voegstructuur absoluut 
in acht nemen. Wanneer er in 
meerdere lagen gewerkt moet 
worden qua dikte, moet na dro-
ging van de eerste laag, deze 
worden opgeruwd en voorgenat. 
Vervolgens opnieuw een slurry 
aanbrengen met een dunne plas-
tische grondeermortel en nat-in-
nat de tweede plastische, stevige 
grondeermortel opzetten.  

7. Indien de Grondeermortel tot het 
oppervlak is aangebracht van het 
oorspronkelijke steenoppervlak, 
dan deze na 2 tot 6 uur 3 - 5 mm 
onder het oorspronkelijke opper-
vlak afkrabben c.q. verwijderen.  

8. Na 24 uur de te repareren plaat-
sen nat maken.  

9. Deze voorsmeren met een slurry 
van dunne Remmers Restaura-
tiemortel SK.  

 

 
 
 
10. Vervolgens in de natte slurry de 

Remmers Restauratiemortel SK 
als een mortel aanbrengen, (zoals 
omschreven bij de Grondeermotel 
van onder punt 5. en 6.), echter 2 
mm dikker dan het oorspronkelijke 
steenoppervlak.  

11. De oorspronkelijke voegen open 
houden. Het is niet aan te bevelen 
om bij het repareren de voegen te 
vullen en deze vervolgens na ver-
harding open te zagen.  

12. Voorzichtig verdichten van de 
Remmers Restauratiemortel met 
daarvoor geschikt gereedschap. 
Liever geen metalen troffel ge-
bruiken.  

13. Het voorzichtig afschrapen van de 
mortel, en de randen goed aan-
drukken.  

14. Morteloppervlak verder afschra-
pen afhankelijk van het oorspron-
kelijke oppervlak van de repara-
tieplaats.  

15. Het afwerken van de gerepareer-
de plaats om deze te voorzien van 
een gelijke oppervlaktestructuur 
als het bestaande oppervlak, bijv. 
met een zaagblad met een ge-
segmenteerde tanding of anders 
afhankelijk van de verwering, tot-
dat de fijne korrel losspringt en er 
dus een oppervlaktestructuur ont-
staat welke vergelijkbaar is met 
die van zandsteen.  

16. Voorzichtig afborstelen van het 
oppervlak met een zachte borstel.  

17. Reiniging van de randen tussen 
het natuursteen en de mortel en 
slurryresten verwijderen, door 
goed met water af te wassen of 
zandstralen met een speciaal 
straalpistool. 

18. Nabehandeling de komende 14 
dagen door de gerepareerde 
plaatsen meerdere malen nat te 
maken. De eerste 4 dagen ten-
minste twee keer per dag en bo-
vendien de reparatieplaatsen af-
dekken met bijv. vochtige jute 
zakken. Vooral gedurende de 
warme jaargetijden en daar waar 
de reparaties “tot op nul” uitlopen 
is het nabehandelen heel belang-
rijk en moet zorgvuldig worden 
gedaan. 

19. Kleuraanpassing van de repara-
tieplaats kan eventueel indien ge-
wenst met Remmers Historic La-
zuur (art.nr. 6476) (waterwerende 
retouchering) of met een  silicaat-
krijttechniek  (systeem Bohringer). 
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20. Kleuraanpassing van de gerepa-

reerde plaats met Historic Lazuur 
(art.nr. 6476). Een langdurige 
duurzame bescherming tegen 
slagregen en in water opgeloste 
atmosferisch vervuiling kan heel 
goed zijn. Deze waterwerende 
bescherming kan worden uitge-
voerd met het Remmers-systeem 
in de vorm van een siliconen-
emulsieverf (bijv. Historic Lazuur, 
Historic Slurrylazuur of een hydro-
foberende impregnering (bijv. 
Funcosil SL, Funcosil SNL, Fun-
cosil FC. 

 
Opmerking         

Gedurende de warmere periodes in 
het jaar ervoor zorgen dat de repara-
tieplaatsen niet te snel drogen. Gedu-
rende de eerste 4 dagen de reparaties  
tenminste twee keer per dag nat voch-
tig houden om ervoor te zorgen dat de 
mortel niet verbrandt. Dit kan o.a. 
worden voorkomen door de reparatie-
plaats af te dekken. Dat geldt met 
name voor reparaties die tot op 0 uit-
lopen.  
 
Bij elke bestelling moet buiten het 
artikelnummer ook de gewenste sterk-
te en korrelgrootte worden opgegeven.  
 
Bij monsters welke door ons worden 
ontvangen wordt de kleur door ons 
bepaald. Indien het monster meerdere 
kleuren heeft, moet op het monster de 
door u gewenste kleur worden aange-
geven. Altijd een proef opzetten! 
Geringe kleurafwijkingen bijv. verschil-
lende charges zijn mogelijk. Voor 
grootschalige toepassing alleen mate-
riaal gebruiken met dezelfde charge en 
dezelfde dag ook verwerken, anders 
de verschillende charges vooraf ver-
mengen. 

 
Gereedschap en reiniging 

Kwast, spaan, spatel, rubberen spaan, 
natuursteenbewerkingsgereedschap, 
hogedruk reiniger. 
Reiniging gereedschap, indien de 
mortel nog niet verhard is, met water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking  

30 kilo 
Verbruik  

Ca. 1,3 kg/ltr op te vullen ruimte (“w”) 
respectievelijk 1,8 kg/ltr op te vullen 
ruimte (“n”). Het verbruik is afhankelijk 
van de op te brengen laagdikte. 
Opslag  

In de originele gesloten verpakking, 
droog opgeslagen, tenminste een jaar. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze  
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.     


