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ALGEMEEN 
• Beamix Zandcement 730 is een cementgebonden standvaste mortel, aan te brengen in laagdikten 

vanaf 30 mm. Beamix Zandcement 730 dient altijd afgewerkt te worden met vloerbekleding of 
vloertegels. 

 
TOEPASSING 
• Voor het smeren van zandcementdekvloer en afschotlagen; 
• Voor het egaliseren / repareren van cementgebonden ondergronden; 
• Voor het, in de specie, leggen van vloertegels; 
• voor laagdiktes van vanaf 30 mm; 
 
VERPAKKINGSVORM 
• Doosjes 2,5 kg 
• Doosjes   5    kg 
• Zakken   15  kg 
• Zakken  25  kg 
  
HOUDBAARHEID/ OPSLAG 
Beamix Zandcement 730 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden 
houdbaar na productiedatum. 
 
VERBRUIKSGEGEVENS 
 
Laagdikte    Verbruik/m² 
    
30 mm     ±   60 kg  
40 mm     ±   80 kg  
50 mm     ± 100 kg  
 



GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Voorbereiding 
Verwijder alle loszittende of slecht hechtende delen, zoals : mortelresten, zand, … 
Maak altijd de ondergrond vrij van vet, olie, stof, verf en andere stoffen die nadelig zijn voor de 
hechting. Behandel de ondergrond met Beamix Vloerprimer voor zuigende ondergronden 785 of 
Vloerprimer voor niet-zuigende ondergronden 786. Schakel de eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. 
Voordat de mortel wordt verwerkt, dient de aangebrachte primer droog te zijn. 
 
Aanmaken 
Waterhoeveelheid : gebruik,  al naargelang de gewenste verwerkbaarheid, de op de verpakking 
aangegeven hoeveelheid leidingwater.  
Let op : het toevoegen van teveel water kan leiden tot mindere prestaties van het product. 
 
 
Mengen 
Meng de specie in een speciemolen of een mortelmixer met roerspindel, gedurende ca. 3 miniuten tot 
een klontvrijde specie. Indien men handmatig mengt, dan minimaal 5 minuten. Voeg eerst water toe 
en daarna de droge mortel. Verwerk de specie binnen 2 uur (afhankelijk van specie- en 
omgevingstemperatuur). 
 
 
Verwerken 

• Verwerkbaarheid : 
Verwerk de specie boven 0°C en niet op een bevroren ondergrond.  
Bescherm de aangemaakte en verwerkte specie tegen vorst 
 

• Uitvoering : 
 
Voor het maken van cementdekvloeren : 
Verdeel de mortelspecie tot op de gewenste hoogte. Schuur het oppervlak dicht met een bevochtigde 
schuurspaan. Doe dit gelijkmatig drukkend met draaiende beweging. 
Cementdekvloer tenminste 3 dagen niet betreden. 
 
Voor het leggen van vloertegels : 
Verdeel de mortelspecie tot op de gewenste hoogte. Leg de tegels in de mortel en druk deze licht aan         
De tegelvloer ten minste 3 dagen niet betreden. 
 
Nabehandelen 
Na het maken van een cementdekvloer het werk beschermen tegen tocht en uitdroging door het af te 
dekken met plastic folie of door het regelmatig te bevochtigen na uitharding van de mortel. 
 
Reinigen 
Het gebruikte gereedschap kan direct na gebruik met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan 
alleen mechanisch worden verwijderd. 
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