
 

 

Droge Mortel in silo 
 
Het droge mortel silosysteem van de Lek Beton is het type één kamer systeem. 

De Lek Beton levert met het droge mortel silosysteem niet alleen een diversiteit aan metselmortel 

maar ook een ruime keuze aan voegmortel, vloermortel en betonmortel. 

De droge mortel wordt in de fabriek, volledig computergestuurd geproduceerd, droog 

voorgemengd in de juiste samenstelling en hoeveelheid. Daardoor is de droge mortel constant en 

van hoge kwaliteit.  

Morteladvies 

Graag staan wij u bij voor het geven van advies om de droge metsel mortel af te stemmen op de 

toe te passen stenen. Ook voor het toepassen van andere producten zoals voegmortel, 

vloermortel, betonmortel kan de Lek Beton u adviseren. 

 

Silo informatie 

De Lek Beton Droge Mortels worden op de bouwplaats geleverd in een één kamer silo met een 

inhoud van ca. 30 ton. Op de bouwplaats is slechts het aansluiten van water en elektriciteit nodig 

om de silo operationeel te maken. Onder de silo is een 380V menger (360° draaibaar) geïnstalleerd. 

Deze heeft een capaciteit van 65 liter nat product per minuut. Bij de silo wordt een stuurkast 

geleverd, deze stuurt de trilmotor, menger en waterdosering aan.  

Plaatsen silo 

De plaatsing van de silo gebeurt met eigen vervoer binnen drie werkdagen na de bestelling of in 

onderling overleg. De silo wordt inclusief product geplaatst en na aansluiten van water en 

elektriciteit is de mortel direct beschikbaar. Op de bouwplaats is slechts een grondoppervlak nodig 

van 2,5 x 2,5 meter. De bouwplaats, aanrijroute en opstelplaats dienen voldoende verhard te zijn 

voor de aanvoer, plaatsing en bijvulling van de silo.  

Vullen op het werk 

Vullingen op de bouwplaats gebeuren met een bulkwagen, door middel van een blaassysteem met 

slangen wordt het product in de silo geblazen. 

Ondersteuning op het werk 

Indien gewenst worden, bij het eerste gebruik van het droge mortel silosysteem op het werk, 

instructies gegeven door één van de medewerkers van de Lek Beton. 

Onderhoud 

Het natte gedeelte van de menger en de transportworm zijn uitgevoerd in slijtvast polyurethaan. 

Het systeem is daardoor semi zelfreinigend, onderhoud is dan ook eenvoudig snel uit te voeren.  
 

Elke dag: de toevoerklep van de silo sluiten en de menger laten draaien tot er schoon water uit de 

uitvoerkap komt volstaat al, duur ca. 3 minuten.  

Eén keer per week: de menger volledig schoon maken; in slechts 15 minuten is de menger volledig 

gereinigd.  

Dit levert een flinke tijds- en kostenbesparing op ten opzichte van de traditionele systemen.            

Een volledige schoonmaakinstructie kaart met foto’s wordt bij plaatsing van de silo meegeleverd. 

 

Z.O.Z. 



 

Soorten mortel 

De Lek Beton heeft een uitgebreid scala aan droge mortels:  

Algemene metselmortels voor verschillende type stenen 

 M5   mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen   
 M10 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen   
 M15 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen 
 M20 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen  

 

Specifieke metselmortels 

 dunbedmortel  
 anti-smetmortel 
 gekleurde mortel standaard  
 gekleurde mortel op maat 
 doorstrijkmortel  

 

Overige mortels 

 voegmortel (VH25, VH35 en VH45) 
 betonmortel (diverse sterkteklassen) 
 vloermortel 

 

Kwaliteit 

Alle producten worden fabrieksmatig samengesteld. Tijdens het productieproces vindt een 

voortdurende controle plaats. De droge mortel producten van De Lek Beton worden geleverd met 

een KOMO kwaliteitsverklaring. 

 

Voordelen voor de afnemer 

Voor elke toepassing een type mortel, afgestemd op het werk 

Tijds- en kostenbesparing 

Verhoogde productiviteit 

Geen materiaalverlies 

Altijd voldoende product op het werk 

Eenvoudige opslag op het werk 

Milieuvriendelijk 

 

Contact 

Heeft u bijzondere wensen of staat uw product er niet bij neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
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