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Producteigenschappen 

Ceramix 07 bestaat uit vuurgedroogd 
kwarts in speciale kleurcombinaties. 
 

Toepassing  

Decoratief gekleurd kwarts voor het 
instrooien van o.a. Ceramix vloeren, 
leverbaar in 9 standaardkleuren.  
Voor o.a. showrooms, woonkamers, 
gangen, hallen, enz. 
 

Systeemonderdelen Ceramix 03 

Remmers Epoxy Flex Fill  
 art.nr. 9245 
Remmers Ceramix 07  
 art.nr. 9895-9904 
Remmers Epoxy  Deco 500 
 art.nr. 9239 
Remmers Arti Top M Plus  
 art.nr. 9231 
 

Kleuren  

Art.nr. 9895 lichtgrijs 
Art.nr. 9896 zilvergrijs 
Art.nr. 9897 blauw 
Art.nr. 9898 groen 
Art.nr. 9899 beige 
Art.nr. 9900 rood 
Art.nr. 9901 terra 
Art.nr. 9902 roodbruin 
Art.nr. 9903 antraciet 
Art.nr. 9904 speciale kleur 
 

Verwerking            

De Remmes Ceramix 07 vol en zat 
instrooien in de nog niet afgebonden 
Remmers Epoxy Flex Fill.  
Na doorharding het overtollig materiaal 
verwijderen en fixeren met Remmers 
Epoxy Deco 500. 

Opmerking  

Daar we te maken hebben met  
natuurproducten, zand in verschillende 
gradaties, is het mogelijk dat, 
afhankelijk van de zandgroeve, er 
lichte verschillen optreden. Deze  
verschillen kunnen leiden tot verschil 
in oppervlaktestructuur, kleurverschil 
als gevolg van de wisseling van  
gradatie, ondanks dat hieraan zeer 
grote zorg wordt besteed. Dat  
betekent, wil men deze verschillen 
minimaliseren, er op aaneengesloten 
vlakken met materiaal van dezelfde 
charge gewerkt moet worden en dit 
materiaal bovendien bijzonder goed 
c.q. intensief gemixt moet worden. 
Verpakkingen met verschillende  
chargenummers niet op aaneengeslo-
ten vlakken verwerken. Verschil in 
oppervlaktestructuur als gevolg van 
gradatie c.q. korrelopbouw alsmede 
door verschil in verwerkingstechnieken 
valt buiten onze verantwoordelijkheid. 
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking 

25 kilo zakken.  

 
 
 

Verbruik                                 
Spaanlaag met Remmers Epoxy Flex 
Fill ca. 2,5 kg/m

2 

Instrooien met Remmers Ceramix 07 
ca. 4- 5 kg/m²  
Fixeren met Remmers Epoxy Deco 
500 ca. 0,5 kg/m² 
Sealen met Remmers Arti Top M-Plus 
maximaal 0,1 kg/m² 
Opslag   

Droog, onbeperkt. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand 
van de nieuwste ontwikkelingen en verwer-
kingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad geen 
rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden (VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u 
dan een nieuw exemplaar aan.  Wij leve-
ren nl. uitsluitend volgens deze voor-
waarden.   

 

   

Technisch merkblad 
Artikelnummer 89895-89904 

Ceramix 07 

Ceramix 07 bestaat uit vuurgedroogd kwarts in 
speciale kleurcombinaties. 

 

Technische gegevens  

Werkzame stofgehalte:  ca. 40 M-% 
Soortelijke massa: 0,86 kg/ltr  
pH-waarde:  neutraal 
Vlampunt:  ca. 69°C 
Hoedanigheid:  witte crème  

 

Vorm: vast materiaal 
Gradatie: 0,2-0,7 mm 
Opmerking:   
Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 

 


