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C101 Cementfix 
 
Productomschrijving 
 
Diamur Cementfix is een fijnkorrelig cementmengsel voor snel hardende reparaties van muren en 
plafonds. Alle additieven zijn chloridevrij en gericht op een vlotte verwerking van de mortel. 
 

Toepassingen 
 
Diamur Cementfix is geschikt voor verschillende doeleinden. Enerzijds het herstellen, dichten, 
verankeren, opvullen van voegen en afdichten van binnen- als buitenmuren. Anderzijds verankeren of 
bevestigen. 
 

Eigenschappen 
 
Diamur Cementfix is gebruiksklaar na toevoeging van water. De mortel begint te binden bij 5 min. en is 
uitgehard na 30 min. De uitgeharde mortel vertoont een sterke stabiliteit en een hoge duurzaamheid. 
Door zijn fijne structuur kan men na aanbreng direct een afwerkingslaag aanbrengen. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Ondergrond 
Diamur Cementfix is geschikt voor vele soorten ondergronden mits het gaat om minerale, zuivere, 
stabiele, droge en draagkrachtige ondergronden. Stof, vuil en loszittende deeltjes dienen verwijderd te 
worden. De ondergrond reinigen en bevochtigen alvorens te starten met de reparatie. 
 

Aanmaak zakgoed 
Diamur Cementfix mengen in een gewichtsverhouding van ongeveer 5 op 1. Concreet betekent dit 1 kg 
schoon water gebruiken voor 1 zak. Het is best om in één keer de benodigde hoeveelheid materiaal te 
mengen en de consistentie te bepalen in functie van de toepassing: 
Weinig water geeft dikker materiaal en een snellere uitharding. 
Veel water geeft vloeibaarder materiaal en een tragere uitharding. 
 

Verwerking 
Afhankelijk van de aard van de toepassing brengt men Diamur Cementfix aan met een plamuurmes, 
truweel of een ander gereedschap. Na 30 minuten kan het gecementeerde oppervlak blootgesteld 
worden aan normale belasting. 
1 kg Diamur Cementfix geeft ongeveer 0.6 liter mortel. 
 

Verwerkingstijd 
De verwerkingstijd van Diamur Cementfix bedraagt 3 tot 5 min. afhankelijk van de consistentie van het 
materiaal en bij een temperatuur niet lager dan +5°C en niet hoger dan +30 °C. 
. 

Verpakking – Opslag - Houdbaarheid  
 
Het product wordt geleverd in plastic zakjes van 5 kg.  
Cementfix droog en vorstvrij opslaan.  In ongeopende en onbeschadigde verpakking minimaal 2 jaar na 
productiedatum houdbaar. (zie opdruk verpakking) 
 

Ecologie/ toxicologie 
 
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu.  De verpakking helemaal 
leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren. 
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Veiligheidsvoorschriften 
 
Voor het product is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar.  Neem deze informatie altijd 
van tevoren door. 
 

Overige informatie 
 
De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door 
ons geleverd. Diamur verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit 
product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.  
 

Vragen en advies 
 
Bijkomend deskundig advies kan u bekomen door een email te sturen naar info@diamur.be. U kunt ook 
contact opnemen met onze Technisch Adviseur  
Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Diamur producten verwijzen wij u graag naar 
onze website www.diamur.be. 
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