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iJzersterke universele 
reparatiemortel.
Beton staat al jaren bekend als een sterk bouwelement. Maar zelfs het sterkste 

bouwmateriaal heeft onderhoud nodig. Mechanische beschadigingen en beton-

schade door roestende wapening moeten gerepareerd worden om grotere  

schade te voorkomen. 

RELIUS heeft de perfecte oplossing voor het repareren en beschermen van beton-

constructies: Concrete Uni-M universele reparatiemortel. De polymeer versterkte, 

snelzettende reparatiemortel is zeer gemakkelijk aan te brengen 

in laagdiktes van 2 - 40mm. De allround mortel wordt ingezet: 

• als corrosiebescherming bij voldoende betondekking

• als hechtbrug

• als reparatiemortel

• als nivelleringsmortel

Meer productvoordelen:

• laat zich gemakkelijk verwerken bij toepassing boven het hoofd, bijv. plafonds.

• bijzonder geschikt voor het herprofileren van hoeken en kanten zonder een   

 bekisting aan te brengen.   

• repareren, egaliseren en nivelleren.    

• druksterkte > 32 N/mm2 mogelijk.      

• heeft een hoge carbonatatieweerstand.     

• goede sterkteontwikkeling volgens  EN 1504-3 Klasse R3.   

• elasticiteitsmodulus (28 dagen) 20,5 kN/mm2 mogelijk.   

• voor binnen en buiten.

• als nivelleringsmortel voor vlakken van 2 tot 5 mm.

toepassingsgebied:

Concrete Uni-M universele reparatiemortel is voor niet-structurele 

reparaties van betonnen bouwelementen met een normale hardheid zoals:

• plafonds, hoeken, vlakken en kanten van balkons en galerijen,

• betonlateien,        

• gevels, borstweringen en balustrades,     

• prefab betonelementen,       

• dwarsbalken en consoles       

Oftewel is overal geschikt voor het met de hand of de spaan 

repareren of herprofileren van betonconstructies. 

Met RELIUS Concrete Uni-M zijn alle andere betonreparatie producten overbodig.
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Met RELIUS Concrete Uni-M.

Zonder RELIUS Concrete Uni-M.

Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen

S
ta

nd
: 

08
/2

01
0

Een onderneming van

roest-conservering

bevochtigen

hechtbrug

reparatiemortel

nivelleringsmortel

verfsysteem

roest- 
conservering

hechtbrug
reparatiemortel

nivelleringsmortel

bevochtigen

verfsysteem


