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Mortels
Mortels kennen we als metselmortels, pleistermortels, voegmortels en betonmortels. Ze bestaan
uit een bindmiddel zoals cement of kalk, een vulstof zoals zand en grind (bij beton) en water.
Het verharden en verstenen is een scheikundig proces dat alleen met toevoeging van water tot
stand kan komen. Het bindmiddel moet hydraulische eigenschappen hebben wil het kunnen
verstenen, men spreekt dan van een hydraulische mortel die zelfs onder water kan verstenen.
Er zijn ook zgn. luchtmortels die verharden door het opnemen van koolzuur uit de lucht en die
dus niet onder water kunnen verharden. Deze mortels kunnen wel worden omgevormd tot
hydraulische mortels door bijmenging van een hydraulische toeslag, bijv. tras.
Grondstoffen voor metselmortels zijn: kalk, tras, cement, gips, zand en water.

Mortels

Kalk

Kalk wordt onderverdeeld in steenkalk en schelpkalk.
Steenkalk (o.a. van hardsteen) wordt gebrand en vervolgens geblust waarbij men
spreekt over 2 methoden: het nat en het droog blussen.
Schelpkalk wordt ook gebrand. Het mengsel van de kapotte schelpen met
as-restanten en slib wordt droog geblust en gezeefd wat luchtkalk oplevert. Door
toevoeging van een hydraulische toeslag kan de kalk hydraulisch gemaakt worden.
De kalkovens stonden voornamelijk langs de kust van de Noordzee en de voormalige
Zuiderzee. Het is dan ook geen wonder dat in Zeeland vaak stukjes schelp in voegen
worden aangetroffen.

Tras

Tras wordt gemaakt van gemalen tufsteen, een vulkanisch gesteente dat in de Eiffel
wordt gewonnen. Tras is een steenpoeder dat met kalk moet worden vermengd om
hydraulische eigenschappen te verkrijgen.

Cement

Cement wordt gemaakt van een mengsel van kalk en hydraulische stoffen.
Er zijn verschillende soorten: portlandcement, hoogovencement, ijzerportlandcement
en aluminiumcement. In Nederland wordt hoofdzakelijk portlandcement en
hoogovencement gebruikt.

Gips

Cementmortels leveren sterk maar ook star werk op, bij kalkmortel is het werk wat soepeler
en elastischer. Bij zettingen (bijv. geringe verschuiving van funderingen) zal er, bij werk met
een kalkmortel, minder gauw scheurvorming optreden en als die optreedt zal dit meestal
via de voegen verlopen. Bij het gebruik van cementmortels vindt scheurvorming vaak dwars
door de metselsteen en de voegen plaats.
Hoogovencement is goed bestand tegen zuren en daarom wordt het veel gebruikt bij havenwerken, langs kanalen, sloten e.d. De kleur is een stuk lichter dan die van portlandcement.
Mortels worden nauwelijks nog op de bouwplaats bereid, ze worden nu aangeleverd door
een mortelcentrale en in een silo opgeslagen. Voor de verdere bereiding hoeft slechts water
te worden toegevoegd.
Kleine hoeveelheden zijn in baaltjes van 20 kg. leverbaar. Er zijn firma’s die gespecialiseerd
zijn in bijzondere mortels zoals bijv. fa. Jahn. (www. Jahn.nl) die o.a een kalkvoegmortel levert
onder code 0100 en een mortel onder code 0025 voor knipvoegen (zie hoofdstuk 4 Voegen).
Wees voorzichtig met het toevoegen van middelen die de verharding kunnen vertragen of
versnellen of met zgn. plastificeerders, die de mortels plastischer (smeuiger) kunnen maken.
Zij kunnen de sterkte van het werk aantasten.
Wil men zelf de mortels bereiden dan volgen hier een aantal recepten (in volumedelen):
Voor voegwerk

• 1 volumedeel gezeefde schelpkalk, 3-4 volumedelen fijn wit zand en
een kleine hoeveelheid portlandcement. De portlandcement maakt de
voeg wat grijzer, wil men die helder van kleur hebben dan laat men de
portlandcement (PC) weg.
• 1 PC, 0,5 schelpkalk,3 zand. Levert een snel verhardende grijze voeg op.
• 1 PC, 5 witte cement, 3,5 fijn wit zand. PC en witte cement eerst goed
mengen.

Voor vochtdicht metselwerk

• 1 PC, 3 zand
• 0,25 schelpkalk, 1 PC, 2,5 zand.
• 0,25 tras, 1 PC, 2,5 zand

Gips wordt gemaakt van zwavelzuur kalkgesteente dat gebrand wordt en vervolgens
gemalen.

Voor buitenmuren

• 0,75 schelpkalk, 1 PC, 4 zand
• 0,75 tras, 1 PC, 4 zand

Zand

Zand wordt gebaggerd langs de grote rivieren. Berg-, zee- en duinzand zijn minder
geschikt omdat dit zand vaak niet “scherp” genoeg is, m.a.w. het is te fijn.

Voor pleisterwerk voor buiten • 1 schelpkalk, 1,25-1,5 tras, 2,25-3 zand

Water

Water moet zuiver en zoet zijn.

Voor wie meer wil weten over (kalk)mortels wordt verwezen naar: Het gebruik van kalkmortel, Restauratie en
Beheer nr. 37, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, www.monumentenzorg.nl
Het informatieblad Mortel, blad V 03-01 van de Vereniging der Nederlandse Baksteenindustrie.

