
Mengen van Carte Colori Beton Ciré

Onze adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch 
kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.

Meer informatie:        Carte Colori BV | Pascalweg 25a | 4104 BE | Culemborg | +31(0) 345- 520620 | info@cartecolori.nl

Carte Colori Beton Ciré bestaat uit:

Cementpoeder
Vloeibare hars
Flesje pigment

(Dus de Carte Colori kleuren worden niet in de hars op kleur gemengd geleverd, maar met een apart flesje pigment). Gooi dit 
flesje niet weg, want op het etiket staat precies voor die kleur de mengverhouding hoeveel gram hars op kleur per kilo cement-
poeder je moet gebruiken!

Let op!

30 kg Beton Ciré bestaat uit:
1 zak cementpoeder van 24 kg
1 can 5,3 kg vloeibare hars
1 flesje vloeibare pigment voor HELE SET Beton Ciré

15 kg Beton Ciré bestaat uit:
1 emmer cementpoeder van 12 kg
1 can 2,65 kg vloeibare hars
1 flesje vloeibare pigment voor HALVE SET Beton Ciré

Het is de bedoeling dat het pigment aan de hars toegevoegd wordt, dus een maatbeker/ trechter is handig. Daarna nog even het 
flesje pigment goed omspoelen met de hars zodat er geen pigment achterblijft in het flesje, waardoor kleurverschillen kunnen 
ontstaan. NOOIT omspoelen met water of water bij het mengsel voegen. Om kleurverschil in het project te voorkomen is het aan 
te raden de complete hoeveelheid hars en pigment alvast te mengen zo ben je zeker van 1 kleur voor het hele project.

De mortel wordt aangemaakt door het cementpoeder toe te voegen aan een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van de vloeibare 
hars op kleur volgens richtlijn op het pigmentflesje. Gebruik hiervoor een nauwkeurige weegschaal. Voeg altijd het cement-
poeder toe aan de vloeibare hars en niet andersom!!!

Meng het met de mixer (of met behulp van een spatel) op lage snelheid tot een homogene pasta zonder klonten is verkregen. 
Ideale verwerkingstemperatuur tussen de 15 en 18 graden: bruikbaar/verwerkbaar ca 25-30 min. Tussen 18 en 25 graden: bruik-
baar/verwerkbaar ca 15 a 20 min. Boven de 25 graden niet verwerken. Tussendoor luchtdicht afsluiten maakt de mortel langer 
houdbaar/verwerkbaar, wel voor gebruik even opnieuw doormixen. Bij hoge omgevingstemperatuur zou je de aangemaakte 
mortel in een bak ijswater kunnen zetten zodat het koeler blijft voor gebruik. 

Vanwege de korte droogtijd is het aan te raden met relatief kleine hoeveelheden te werken. De hoeveelheid is ook afhankelijk 
van de bewerkelijkheid van het object en snelheid van verwerken. 


