
»Als u iets doet,

doet u het graag goed.«

»Wij ook.«

|  www.schoenox.nl  |

|  SCHÖNOX BM-familie NIEUW



|  Altijd zeker van een goed resultaat

|  Wij stellen de speciale uitvlakmortels 

uit de SCHÖNOX BM-familie aan u voor



Dankzij de SCHÖNOX BM-familie

Als stukadoor wilt u onder alle omstandigheden en binnen de tijd die u daarvoor 

beschikbaar heeft een perfect resultaat afleveren. Ongeacht het weer of de 

mate van oneffenheid van de ondergrond. Daarom is het goed te weten, dat u 

altijd kunt rekenen op de wandegaliseermiddelen uit de SCHÖNOX BM-familie. 

Dat maakt uw dagelijks werk een stuk eenvoudiger.

De SCHÖNOX BM-familie bestaat uit 3 kwalitatief hoogwaardige 

wandegaliseermiddelen 

 SCHÖNOX BM 30 FLEX

 SCHÖNOX BM 30

 SCHÖNOX BM 10

Allemaal speciale uitvlakmortels voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren 

en repareren van wanden en plafonds uit bestaande beton, cellenbeton, 

kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. SCHÖNOX BM 

wandegaliseermiddelen zijn kunstharsveredeld, watervast en strekbaar. 



|  SCHÖNOX BM 30 FLEX

|  Ideaal voor ons grillige en 

vochtige klimaat



|  Sneldrogend, ook onder extreme 

omstandigheden

SCHÖNOX BM 30 FLEX is een sneldrogende flexuitvlakmortel voor het onder zware 

weersomstandigheden egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden 

en plafonds. Voor laagdikten van 1 tot 30 mm zonder toeslag. Het is in alle 

diktes licht en daardoor eenvoudig te verwerken. Dankzij de hoge standvastheid is 

SCHÖNOX BM 30 FLEX goed te modelleren en is er geen sprake van afzakken. Dat 

maakt deze uitvlakmortel ideaal voor het repareren van sleuven, gaten en hoeken. 

Bovendien ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 30 FLEX met water 

zo’n 90% minder stof, door het gebruik van de meest moderne grondstoffen en 

innovatieve productiemethodes.

SCHÖNOX BM 30 FLEX is geschikt voor 

laagdikten tot 30 mm.

Door de hoge standvastheid is er 

geen sprake van afzakken.



|  SCHÖNOX BM 30

|  Egaliseert binnen en buiten 

tot 30 mm

SCHÖNOX BM 30 is een reparatiemortel voor binnen en buiten. Voor laagdikten 

van 3 tot maar liefst 30 mm zonder toeslag. Het is ideaal voor het, egaliseren, 

uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, 

cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. SCHÖNOX 

BM 30 is vorstbestendig, watervast, snel afbindend en verhardend.

Ideaal voor het repareren van sleuven, gaten en hoeken.



|  SCHÖNOX BM 10

|  Smeuïg in de verwerking en 

goede hechtvastheid

SCHÖNOX BM 10 is een fijne betonuitvlakmortel voor het binnen en buiten 

egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, 

cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Voor 

laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag en aanlengbaar tot 20 mm. Door het 

gebruik van de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes 

ontstaat er ca. 90% minder stof. SCHÖNOX BM 10 is vorstbestendig, watervast, 

zeer smeuïg in de verwerking en heeft een zeer goede hechtvastheid.

Voor het gebruik van SCHÖNOX BM 10 

op betonondergronden een grondering 

aanbrengen. 

Dankzij de hoge hechtvastheid 

eenvoudig aan te brengen.



Droogt snel, ook onder 

extreme omstandigheden

Overbrugt oneffenheden 

tot ca 30 mm

Overbrugt oneffenheden 

tot ca 10 mm

»U wilt een speciale uitvlakmortel 

waar u op kunt rekenen?« 

»Wij ook.«
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SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6

D-48720 Rosendahl

Telefoon: +49 2547-910-0

Telefax: +49 2547-910-101

E-Mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

SCHÖNOX BM 30 FLEX
Sneldrogende flexuitvlakmortel voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren 

en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen 

en andere cementgebonden ondergronden. Voor laagdikten van 1 tot 30 mm 

zonder toeslag.

 Pottijd:  ca. 40 minuten

 Bekleedbaar:  na ca. 2-3 uur voor keramische bekledingen

 Houdbaar:  6 maanden

 Toepassing:  binnen

 Verbruik:  ca. 1,1 kg/m²/mm

SCHÖNOX BM 30
Snelle, universele reparatiemortel voor het opvullen van gaten en holten in 

wanden uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden 

ondergronden. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag.

 Pottijd:  ca. 30 minuten

 Bekleedbaar:  na. ca. 2-3 uur voor keramische bekledingen

 Houdbaar:  6 maanden

 Toepassing:  binnen en buiten

 Verbruik:  ca. 1,4 kg/m²/mm

SCHÖNOX BM 10
Fijne betonuitvlakmortel voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en 

repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en 

andere cementgebonden ondergronden. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm 

zonder toeslag. Aanlengbaar tot 20 mm. Voor binnen en buiten.

 Pottijd:  ca. 20 minuten

 Bekleedbaar:  na ca. 24 uur

 Houdbaar:  6 maanden

 Toepassing:  binnen en buiten

 Verbruik:  ca. 1,2 kg/m²/mm

Dit betekent voor u:
 Altijd een passende uitvlakmortel, ongeacht de ondergrond en 

 de mate van oneffenheden

 Een zekere oplossing voor een perfect resultaat

 Snelle projectafwikkeling omdat u voor een bij de opdracht 

 passend product kiest

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

0
4

/2
0

1
5


