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Mineral Skin

Technische en decoratieve micro-mortel
type « béton ciré »





De MORTEX bekleding is een micro-mortel voor technische 

en decoratieve bekledingen. Het biedt onuitputtelijke 

mogelijkheden voor uw nieuwe projecten of renovaties :

Onze ervaring in dichtingstechnieken en renovatie liet ons 

toe om een gamma van afwerkingslagen te ontwikkelen met 

unieke technische prestaties :

- Waterdicht in de massa

- Flexibiliteit

- Hechting

- Hardheid

- Geringe dikte

- Oneindig veel kleuren en uitzichten 

- Zowel binnen als buiten

- Van vloer tot plafond

- Van douche tot zwembad

- Voor meubilair en decoratie

- In gevarieerde kleuren met opvallende effecten en afwerkingen

VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN



DE ALLIANTIE 
VAN TECHNIEK 
EN ESTHETIEK

Dankzij de uitzonderlijke 

waterdichtheid is de MORTEX 

bekleding perfect geschikt voor 

badkamers. Het is de ideale 

oplossing voor inloopdouches, 

kuipen en wasbakken, hamams, 

watermuren, enz. 



Een zwembad als dertien in een 

dozijn? In geen geval! 

Neem een duik in uw 

verbeeldingskracht.

Met de MORTEX bekleding opent 

u de deur naar uw creativiteit om 

een keuze te maken uit eindeloze 

vorm- en kleurmogelijkheden. 

VRIJHEID VAN 
EXPRESSIE



De MORTEX bekleding opent uw ruimtes door het creëren van 

doorlopende oppervlakken, rekening houdend met de technische limieten.

De MORTEX bekleding kan aangebracht worden op een chape met een 

geadapteerd vloerverwarmingssysteem.

CONTINUÏTEIT IN ELEGANTIE



EEN PRODUCT 
DAT INDRUK 
MAAKT

Dankzij de buitengewone 

slijtvastheid, flexibiliteit, geringe 

dikte en hechtvermogen kan 

de MORTEX bekleding worden 

aangebracht op de meest 

diverse ondergronden.





Hout, steen, 
keramiek, metaal, 
textiel …  
Al die materialen 
komen tot hun recht 
en vice versa.

De MORTEX bekleding bezit veel eigenschappen, 

maar egoïsme is er zeker geen van! De MORTEX 

bekleding is de partner van alle andere materialen. 

Met stijl en brio.







De MORTEX bekleding kan gemakkelijk 

worden aangebracht op bestaande tegels, 

zowel op vloeren als wanden, waardoor 

moeizaam uitbreekwerk overbodig wordt.

EEN AANWINST VOOR DE

VERNIEUWING



EEN SENSUEEL 
MATERIAAL

De MORTEX bekleding 

verfraait al uw realisaties 

door er een uniek mineraal 

aspect aan toe te voegen. 

Het zorgt voor een 

aangenaam gevoel en 

wordt bij voorkeur van een 

beschermlaag voorzien.



EEN GRENZELOOS 
MATERIAAL

Kleuren, nuances, vormen, 

texturen, effecten … zover de 

grenzen van uw verbeelding reiken.

Met de MORTEX bekleding krijgt een 

behandelde ondergrond een elegant 

en tijdloos uitzicht op maat.





Net als alle producten van BEAL voldoet de MORTEX bekleding aan de 3 

belangrijkste voorwaarden van duurzame ontwikkeling.

Economie

De talrijke plaatsings- en 
kleurmogelijkheden voor de MORTEX 
bekleding bieden aan elke plaatser een 
personaliseerbare meerwaarde. 
Ter plaatse gemengd, het eventueel 
overschot aan producten kan altijd voor 
andere projecten en/of verschillende 
toepassingstypes worden hergebruikt.

Een maatschappelijk aspect

De aard zelf van de MORTEX bekleding 
evenals  
de opleidingsmogelijkheden « in situ »  
bevorderen de lokale werkgelegenheid. 

Leefmilieu 

De MORTEX bekleding maakt het mogelijk 
om bestaande oppervlakken te herbekleden 
en/of te repareren, wat niet alleen voor 
minder afval zorgt, maar ook voor veel 
minder beperkingen in het kader  
van renovaties of nieuwbouw.

EEN VERANTWOORD EN 
DUURZAAM MATERIAAL



Dankzij de geringe 
dikte en het lage 
verbruik is de 
MORTEX bekleding 
synoniem met minder 
transportkosten en een 
kleinere ecologische 
voetafdruk. 



Geïnteresseerd?

Op www.bealtraining.com 

vindt u de beschrijving van de 

opleidingen, de kalender en de 

inschrijvingsmodaliteiten.

EEN 
TOEGANKELIJK 
PRODUCT

Opleidingen

Plaatsers en ontwerpers kunnen elke 

dag nieuwe toepassingen bedenken 

voor de producten van MORTEX.

Voor een verzorgde en efficiënte 

plaatsing is de beheersing van een 

aantal basistechnieken vereist. 

Een programma dat theorie en 

praktijk combineert

BEAL organiseert 

permanent opleidingen in 

toepassingstechnieken voor 

MORTEX bekleding. Wij beschikken 

over opleidingscentra en ervaren 

lesgevers. Deze opleiders maken 

de deelnemers vertrouwd met de 

verschillende toepassingssystemen, 

zowel technisch als decoratief.   



BEAL is de enige ontwikkelaar en fabrikant 
van het merk de MORTEX.

Wij raden u aan waakzaam te zijn voor 
imitaties en namaak van de merken, producten 
en opleidingen van BEAL.  
Die voldoen immers niet aan dezelfde 
kwaliteitsvereisten en bieden niet dezelfde 
resultaatsgaranties.

Vraag referenties aan uw plaatser en toets 
uw keuze af aan een staal met de « ad hoc » 
beschermingen voor u een bestelling plaatst. 

EEN FABRIEKSMERK



Beal International s.a.
Z.I. Noville-les-Bois
Rue du Tronquoy 8

5380 Fernelmont - BELGIUM 
T. +32 (0) 81 83 57 57 - F. +32 (0) 81 83 57 67 

info@beal.be - www.beal.be
BTW : BE 0414 592 153

BEAL ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en verdeelt andere geavanceerde producten : 
gevelpleisters, waterwerende producten CAPILASIL voor de bescherming van gevels 
en tegen opstijgend vocht, BEALSTONE bekledingen, …


