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 DIAMUR verbruikslijst 
Traditioneel metselwerk 

 

   

 

 

Formaat  

   Mortelverbruik/m² Mortelverbruik/m³ 
L x B x H Stuks/m² Stuks/m³ Geperforeerd Niet geperforeerd Geperforeerd Niet geperforeerd 

 kg/m² kg/m² kg/m³ kg/m³ 

19/9/5 83 833 75 52 833 573 

19/9/6,5 65 650 60 42 666 463 

19/9/9 50 500 48 33 537 370 

21/10/5 73 675 75 52 833 573 

21/10/6,5 65 540 60 42 666 463 

 

29/9/9 33 355 53 32 592 352 

29/9/14 22 222 48 28 537 315 

29/9/19 17 166 33 20 370 222 

29/14/9 33 222 82 48 583 345 

29/14/14 22 148 65 38 464 274 

29/14/19 17 117 62 37 440 262 

29/19/9 33 166 110 65 579 342 

29/19/14 22 111 85 50 447 263 

29/19/19 17 83 72 42 377 220 

 

39/14/19 12,5 83 45 27 321 190 

39/19/19 12,5 63 53 32 281 167 

39/9/19 12,5 146 25 18 352 204 

 

Deze lijst is indicatief en kan niet gebruikt worden door de verbruiker tegen Diamur of tegen Derden. 

Deze lijst is gebaseerd op een mortel met een verbruik van 1000 kg per 650 l. 
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 Bestelbon : silo plaatsing / terugname  

   

 

 

KLANTGEGEVENS 

Besteldatum : ………………………………… Klantnr. ………………………………… 

Naam : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Tel. : ………………………………… Fax : ………………………………… 

BTWnr : ………………………………… Email : ………………………………… 

Contactpersoon : ………………………………… GSM : ………………………………… 

AANNEMER 

Naam : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Contactpersoon : ………………………………… GSM  ………………………………… 

WERF 

Naam / Referentie : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Werfleider : ………………………………… GSM  ………………………………… 
 

 SILO PLAATSING Gevraagde plaatsingsdatum : …………………. 
   (uitvoerbaarheid onder voorbehoud)   

 Offerte nummer Diamur …………………………………………………………………… 

 Spanning op de werf  3 x 400V  3 x 230V  1 x 230V (MONO) 

 Werfgrootte  >25 ton  >100 ton  >250 ton 

 Mortelkeuze …………………………………………………………………… 
      

 SILO OPHALING Gevraagde ophaaldatum : …………………. 
   (uitvoerbaarheid onder voorbehoud)   

 Geschat restgewicht mortel in de silo  <5 ton  <15 ton  <20 ton 
 

OPMERKINGEN 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Bestelbon : silo vulling 
 

   

 

KLANTGEGEVENS 

Besteldatum : ………………………………… Klantnr. ………………………………… 

Naam : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Tel. : ………………………………… Fax : ………………………………… 

BTWnr : ………………………………… Email : ………………………………… 

Contactpersoon : ………………………………… GSM : ………………………………… 

AANNEMER 

Naam : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Contactpersoon : ………………………………… GSM  ………………………………… 

WERF 

Naam / Referentie : ……………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………………………………… Gemeente : ………………………………… 

Werfleider : ………………………………… GSM  ………………………………… 
 

 SILO VULLING     

 Silo nummer …………………………………………………………………… 

 Mortelkeuze …………………………………………………………………… 

 Offerte nummer Diamur …………………………………………………………………… 

 Gevraagde leverdatum  Standaard  
    (bij bestelling voor 12.00 - max. 2 werkdagen nà besteldatum, in de loop van de dag) 

 Gevraagd tonnage  Standaard Werf – 25 ton  Sluitvracht einde werf – 20 ton 

   Standaard Depot – 30 ton  (max. 1 sluitvracht per werf zonder transporttoeslag) 

   Specifieke aanvraag Tonnage …………………. 
    (uitvoerbaarheid onder voorbehoud van transporttoeslag)   
 

OPMERKINGEN 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Gebruiksvoorwaarden 
Silo 

 

   

 

 

1) Water  
Diamur is een kant en klare voorgemengde droge mortel. Nadat de mortel gemengd is met zuiver water kan hij 

direct verwerkt worden op de werf.  

Het water moet zuiver zijn en dit om twee redenen : 

Verontreinigd water kan de elektrische waterkraan en andere onderdelen van de stuurkast beschadigen. 

Chemisch verontreinigd water of water met additieven kan onvoorspelbaar reageren met additieven of bindmiddelen 

die al in de mortel aanwezig zijn.  

Diamur NV kan in bepaalde gevallen additieven laten toevoegen om de verwerking of de eigenschappen van de 

mortel te verbeteren. Deze additieven moeten juist gedoseerd worden en mogen enkel gebruikt op de mortel waar hij 

bij geleverd is. 

Wij staan onder geen enkele voorwaarde garant voor de kwaliteit van het afgewerkte product indien de mortel 

gemengd wordt met onzuiver water of met andere additieven dan diegene die door ons geleverd zijn. 

2) Verwerking 
Wij leveren de mortel in een silo met een bijpassende menger. Die mengt de mortel met een passende hoeveelheid 

water zodat een smeuïge pasta ontstaat. Men kan de gewenste hoeveelheid water instellen aan de stuurkast. Wanneer 

het afbinden van de mortel is ingezet, mag er geen water meer toegevoegd worden 

 

De verwerker mag niet meer mortel aanmaken dan er in de verwerkingstijd kan verwerkt worden. De 

vooropgestelde verwerkingstijd is indicatief en  is afhankelijk van de externe omstandigheden zoals de temperatuur 

en de luchtvochtigheid.  

 

De oude mortel dient steeds volledig opgebruikt te worden vooraleer men nieuwe mortel aanmaakt. 

Om het verse metselwerk te beschermen tegen uitdroging, slagregen, uitbloeiingen of vorst moet het steeds afgedekt 

worden. De horizontale mortellaag moet altijd in een lijn doorlopen om uitbloeiingen te vermijden 

 

Diamur heeft verscheidene mortels, afhankelijk van de aard van de te vermetsen stenen en de vereiste draagkracht. 

Om de juiste mortel te kiezen kunt U steeds contact opnemen met één van onze commerciële medewerkers.  

3) Bestelling 
Mogen wij vragen om de bestelling van een silo of een bijvulling minimum 48 uur op voorhand door te geven. 

Leveringen behelzen altijd minimum 25 ton. Op het einde van de werf kan er éénmalig een sluitvracht van 20 ton 

besteld worden.  Iedere andere levering van minder dan 25 ton is aan transportkosten.  De klant moet er voor zorgen 

dat er op het einde van de werf niet meer dan 20 ton mortel in de silo overblijft.  Een silo met volle silotrechter bevat 

ongeveer 5 ton mortel. 

4) Houdbaarheid 
Diamur mortel is minimum 2 maanden houdbaar in een goed afgesloten silo, tenzij specifiek anders vermeld. Hierbij 

merken wij op dat de droge kamer leeg moet zijn, als de menger meer dan 2 opeenvolgende dagen niet werkt. 
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 Gebruiksvoorwaarden 
Silo 

 

   

 

 

5) Kosten/Verantwoordelijkheden 
Alle reparatiekosten door verkeerd gebruik of door slecht onderhoud zijn ten laste van de klant. Deze kosten 

behelzen het uurloon, de kilometervergoeding en de wisselstukken. De klant is volledig verantwoordelijk voor al het 

gereedschap in bruikleen. Dit betekent dat hij ook verantwoordelijk is bij eventuele diefstal van onderdelen of bij 

schade door derden.  

 

Tenzij anders vermeld wordt bij een levering van een silo automatisch verondersteld dat er een volledige menger, 

een stuurkast en een triller bijgeleverd zijn. Deze apparaten worden afgeleverd in goede staat. 

Bij ontvangst van de silo moet de klant de silo en de apparaten controleren. Mocht er nu toch iets defect zijn of 

mocht er iets ontbreken dient dit op de leverbon genoteerd te worden voordat die afgetekend wordt. Als de klant niet 

aanwezig is bij de plaatsing van een silo, wordt dit nagekeken door de chauffeur van Diamur. 

6) Plaats 
De klant kiest een geschikte opstelplaats voor de silo. Deze opstelplaats moet tenminste aan volgende voorwaarden 

voldoen : 

1) De silo moet altijd bereikbaar zijn voor de afzetwagen via normaal berijdbare wegen. 

2) De silo staat maximaal 20 meter van de plaats waar ze bijgevuld wordt met een bulkwagen. 

3) De silo moet loodrecht op een vaste stabiele ondergrond staan. Indien de silo niet op verharde grond kan staan, 

moet de klant er met behulp van houten balken of platen voor  zorgen dat de silo loodrecht en boven het 

maaiveld kan staan. Bovendien moet er voldoende draagvermogen zijn om de silo te ondersteunen. Let er op dat 

de silo tijdens de werken zwaarder kan worden dan bij het opstellen. 

Daarenboven moet de klant rekening houden met het wegspoelen van grond door hevige regenval of met een 

verminderde draagkracht van de grond ten gevolge van dooi. 

4) De klant moet er voor zorgen dat bestaande en toekomstige ondergrondse leidingen niet kunnen beschadigd 

worden door de druk van de silo of door het wegnemen of bijvullen ervan. 

5) De afstand tussen de silo en eventuele bestaande of toekomstige afgravingen of putten dient ten minste de 

diepte van de put + 1m te bedragen. 

6) De klant moet het bestaan en de ligging van ondergrondse putten of leidingen waar de vrachtwagen niet mag 

over rijden altijd vooraf melden. 

7) Indien de silo zijn loodrechte stand verliest dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met de firma 

Diamur NV. (Tel 03/544.15.20) 

8) Ruimte : 

- Het grondoppervlak van de silo is 2.75m x 2.75m 

- De minimale breedte aan de plaatsingslijn, nodig voor de silowagen, bedraagt 4m 

- De silowagen heeft een vrije doorrij hoogte nodig van 4.10m. 

- De silowagen heeft een vrije plaatsingshoogte nodig van 9.00m. 

9) Bij schade aan de silo of aan het mengsysteem dient de NV Diamur direct op de hoogte gebracht te worden. 

(Tel03/544.15.20) 
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 Gebruiksvoorwaarden 
Silo 

 

   

 

 

7) Inhoud 
De werfsilo's mogen enkel en alleen gevuld worden met producten aangeleverd door de NV Diamur. 

Bij overtreding mag de NV Diamur de silo onverwijld terughalen en de inhoud storten of verwerken. Alle kosten 

zijn in dit geval ten laste van de klant. 

8) Onderhoud 
De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van de silo.  Bij de eerste ingebruikname komt 

er een technieker langs die een gratis demonstratie geeft over het juiste gebruik van de silo. Deze technieker kan op 

hetzelfde ogenblik ook de silo aan het water- en het elektriciteitsnet aansluiten. 

Indien de klant dat wenst, kan de technieker tegelijkertijd de waterdarmen , elektriciteitskabels en andere materialen, 

nodig  voor een correct gebruik van de silo, leveren. Deze materialen worden altijd aangerekend en worden in geen 

geval teruggenomen. 

9) Algemeen onderhoud 
De volledige silo & het mengsysteem moeten ten allen tijde proper en zuiver gehouden worden. Sterk vervuilde 

silo's worden gereinigd op kosten van de vervuiler. 

 

Kunststof mengers(Wit) 
Dagelijks onderhoud : 
Minimum eenmaal per dag en zeker na het laatste gebruik dient men de menger te reinigen. Dit kan men eenvoudig 

doen door de klep van de silo te sluiten en de menger te laten draaien totdat er volledig zuiver water uit de menger 

loopt.  Het is aan te raden om de laatste menging zo'n 20 l voor het einde van de menging de klep van de silo te 

sluiten. Zo versteent de mortel in de droge kamer niet en wordt het verlies bij het reinigen tot een minimum beperkt. 

Periodiek onderhoud 

Een periodiek onderhoud is minimum eenmaal per week en bij voorkeur voor het weekend of voor een periode 

waarbij de silo langer dan 1 dag niet gebruikt wordt. Dan moet de menger volledig gereinigd worden. Dit gebeurt 

door de klep van de droge mengkamer te openen en de droge kamer volledig leeg te maken. Let hierbij op dat de 

klep van de silo gesloten is. Daarna kan men aan de voorzijde de menger open doen en de mengstaaf eruit halen en 

reinigen. Nadat men alle stukken gereinigd heeft kan de menger terug gemonteerd worden, let hierbij speciaal op dat 

de inkeping in de aandrijfas op de motor volledig zuiver gemaakt is. 
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 Gebruiksvoorwaarden 
Silo 

 

   

 

 

10) Voorzieningen 
In principe is de silo met menger en stuurkast een gebruiksklaar apparaat. De klant dient enkel te zorgen voor 

elektriciteit en stromend water tot aan de silo.  

Deze voorzieningen moeten aan volgende voorwaarden voldoen : 

 

Driefasige menger 3x380 V of 3 x 220 V 

Een rubberen of neopreen kabel 5x 4² met een rode CEE stekker en koppelstekker 5 polig 32 A 6h. 

Minimale stroom 3x 380V 16A of 3 x 220V 25A 

Een gepantserde waterdarm van 3/4" met een geka koppeling. 

Minimale waterdruk van 2.5 bar 

 

Monofasige  

220 V (2fasig) 

Een rubberen of neopreen kabel 3 x 4² met een blauwe CEE koppelstekker 3x32A 

Minimale stroom 230 V 16A 

Een gepantserde waterdarm van 3/4" met een gekakoppeling. 

Minimale waterdruk 2.5 bar. 

Baby wetmix 

220 V (2fasig) 

Een rubberen of neopreen kabel 3 x 4² met een blauwe CEE koppelstekker 3x16A 

Minimale stroom 230 V 10A 

Een gepantserde waterdarm van 3/4" met een gekakoppeling. 

Minimale waterdruk 2.5 bar. 

Water 
Indien men op de werf geen stromend water heeft, kan de klant bij de firma Diamur of bij een plaatselijke verdeler 

een waterpomp kopen. Dergelijke pompen moeten water kunnen verpompen met een constante waterdruk van 

minimum 2.5 bar. 
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 Gebruiksvoorwaarden 
Silo 

 

   

 

 

11) Huurprijs 
Bij gebruik van een silo wordt er een vaste vergoeding van €4.80 per werkbare dag gerekend. Een werkbare dag 

betekent alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen. Een werkbare dag veronderstelt ook dat het weer 

toelaat om te werken.  In deze gebruiksvergoeding is het normale verbruik van de silo, de menger en de stuurkast 

inbegrepen. Alle andere materiaal nodig om de silo te doen werken zoals waterslang, waterpomp, 

electriciteitskabel,… dient door de klant geleverd te worden. Indien dit door Diamur geleverd wordt, dan wordt dit 

altijd verkocht en niet verhuurd. Indien er speciale  mengers of mortelpompen gebruikt worden, dan wordt er een 

extra kost bovenop aangerekend voor dit gebruik. 

12) Plaatsingskosten 

Het plaatsen of het verplaatsen van de silo wordt gerekend aan  

Ongekleurde mortels, beton, chape : €150 

Gekleurde mortels : €225 

 

De werf moet een minimaal verbruik hebben van 25 ton/silo. Voor werven van minder dan 25 ton rekenen wij een 

extra vervoersupplement aan. Per ton minder dan 25 wordt er een transportkost gerekend. (België, muv provincie 

Luxemburg en GH Luxemburg : €12.50/ontbr. ton - provincie Luxemburg en GH Luxemburg : €20.00/ontbr. ton).  

Deze vervoerkosten worden afgerekend op het einde van de werf bij terugname van de silo. 

 

Bij het plaatsen of  terughalen van de silo, mag de los- of laadtijd op de werf mag maximaal 45 min bedragen. De 

overlostijd, om welke reden dan ook, wordt aangerekend aan €65 per uur. 

13) Verplaatsingen op de werf 
Tussentijdse verplaatsingen op de werf kosten €150. 

14) Terughalen van de silo 
De terughaling van de silo is inbegrepen in de plaatsingskost.  Bij terughaling dient de silo bereikbaar te zijn voor de 

afzetwagen via normaal bereidbare wegen.  De klant moet er voor zorgen dat er op het einde van de werf niet meer 

dan 20 ton mortel in de silo overblijft.  Bijkomende terughaalpogingen worden aangerekend aan €150 per stuk. 

15) Bijvullen van de silo 
Een volle silo kan ongeveer 35 ton mortel bevatten. Normaal wordt de silo bijgevuld op de werf als er  nog 

maximaal 5 ton mortel inzit.  In de praktijk komt dit ongeveer overeen met een silo die tot aan de trechter gevuld is.  

Op dat moment kan de gebruiker een bestelling plaatsen zoals onder art. 3) Bestelling beschreven. Bij twijfel kunt u 

altijd advies vragen aan ons personeel. 

Bij het vullen, mag de los- of laadtijd op de werf mag maximaal 45 min bedragen. De overlostijd, om welke reden 

dan ook, wordt aangerekend aan €65 per uur. 

 

Indien bij levering van de mortel blijkt dat de silo niet voldoende leeg is om hem volledig te kunnen bijvullen dan 

wordt toch de volledige vracht aangerekend aan de klant. Met uitzondering van leveringen van BENOR gekeurde 

mortels wordt daar bovenop ook nog de stortkost of de recuperatiekost doorgerekend. 


