
Leemmortel 
van Wanlin

Samenstelling van de mortel

De Argifix-mortel is samengesteld uit zuivere leem van Wanlin en zand.

Verpakking en opslag
Argifix is verkrijgbaar in twee verpakkingstypes:
- Big-bag van 1.000 kg
- Zak van 25 kg

De mortel is onbeperkt houdbaar (op een vochtvrije plaats).

Fysieke eigenschappen
Droge dichtheid onverpakt: 1,30 kg/l
Droge dichtheid na gebruik: 1,55 kg/l

Gebruik
De Argifix-mortel is samengesteld uit zuivere leem van Wanlin en zand. Zo draagt hij ten volle bij tot de prestaties 
van de leemstenen en -pleisters.

Argifix werd ontwikkeld voor het metselen van Argibrik-leemstenen. Hij wordt gebruiksklaar geleverd. Het volstaat 
er de nodige hoeveelheid water aan toe te voegen, namelijk ongeveer 4 l voor 25 kg droge mortel of 2 l voor 10 l 
droge mortel. Bereid de mortel met een mengmachine of een betonmolen.

Breng de mortel aan met het truweel en ga daarbij tewerk in twee fazen:

- Bouw de muur met behulp van de mortel en gebruik daarbij een truweel.

- Werk na het drogen van de muur de voegen af met een spuitzak of een kattentongtruweel met dezelfde mortel.

Gezien de snelle binding, maakt het Argibrik-Argifix-systeem een even snelle of snellere opbouw mogelijk dan de 
traditionele bouwsystemen. Bij gebruik ik normale omstandigheden, is het mogelijk een muur van 2,50 m in een 
dag op te trekken.
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De inhoud van deze technische fiche is gebaseerd op onze huidige ervaring en kennis. Er wordt verondersteld dat de persoon 
die het product aanbrengt over voldoende beroepservaring beschikt. Wij organiseren opleidingen voor professionals.

Meer informatie over onze producten 
en onze demonstratievideo’s vindt u op www.argibat.com

Drogen
De omgevingstemperatuur van het vertrek en van de ondergrond moet tijdens het aanbrengen en het drogen 
meer dan + 5°C bedragen. De binding van de mortel bij contact met Argibrik-stenen treedt enkele minuten na 
het gebruik op.

Herstellingen en retouches
Het hard worden van de leemmortel is omkeerbaar. Om retouches aan te brengen volstaat het de mortel opnieuw 
te bevochtigen en het werk te hervatten.

Opslag en gebruikstermijn
Dek de emmer af om de bereide mortel te bewaren. Indien nodig, volstaat het hem opnieuw te bevochtigen bij 
het hervatten van het werk.

Zijn gebruiksvriendelijkheid, houdbaarheid en het gemak waarmee het gereedschap gekuist kan worden leveren 
tijdswinst en een beter rendement op de bouwwerf op.
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