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Bruil Speedmix SP1508 
 

 

Bruil speedmix SP1508 is een fabrieksmatig vervaardigde 
cementgebonden droge mortel. 

Toepassing  
Bruil speedmix SP1508 is speciaal geschikt 
voor het eenvoudig en snel vastzetten van 
houten en stalen palen voor hekwerken, 
speeltoestellen, vlaggenmasten etc. 

Voordelen  
 Geen menger nodig 
 Verharding start direct na aanraking met water 

 

 

 Ca. 25 kg 
 
 

  Eigenschappen    
 

 
Producteigenschappen 
Bindmiddel Snelcement/ Portland cement   

Toeslagmateriaal Zand en grind 0-8mm (NEN-EN 13139) 
   

Verwerking Verhard direct na aanmaak met 
water 

 

 Zonder vooraf mengen verwerkbaar  

 Object is na ca. 15 minuten 
verankerd 

 

 

Gebruiksaanwijzing 
 
Voorbereiding 
Graaf of boor een gat van de juiste afmetingen 
t.b.v. het te plaatsen onderdeel. Bij poreuze grond 
de bodem van het gat voorzien van plasticfolie. 
Plaats het te stellen onderdeel in de juiste positie.  
 

Verwerking zakgoed 
Vul het gat voor ca. 1/3 tot de helft met schoon 
leidingwater. Strooi de droge mortel langzaam en 
gelijkmatig in het water rondom het te plaatsen 
onderdeel tot er geen vrij water meer te zien is. 
De ontstane specie verhardt binnen 15 minuten. 
Na ± 3 uur kan het onderdeel licht worden belast.  
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Verwerk de mortel bij een omgevingstemperatuur 
van ≥ 5°C. Gereedschap direct na gebruik reinigen 
met water. 
 
Nabehandeling 
Bescherm de aangebrachte specie tegen 
weersinvloeden door afdekking met bijvoorbeeld 
een folie.  
 
Verbruik 
Het verbruik is sterk afhankelijk van de toepassing 
van het product. 
 Eén zak Bruil speedmix SP1508 van 25 kg 

levert ca. 15 liter specie op. 
 

Paal rond of vierkant 7 cm 
Gat 
diameter 
(cm) 

Gat diepte (cm) 
30 45 60 

 
20 
 

20 kg 30 kg 40 kg 

30 
 

45 kg 68 kg 90 kg 

40 
 

80 kg 120 kg 160 kg 

 
 
Ecologie/ toxicologie 
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar 
op voor mens en milieu. De verpakking helemaal 
leegmaken, productresten laten drogen en/of 
verharden en als normaal bouwafval afvoeren.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Veiligheidsvoorschriften 
Van alle Bruil beton & mix producten is een 
separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. 
Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet 
in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij 
nadrukkelijk vermeld in deze documentatie. 
 
Leveringsvorm 
Bruil speedmix SP1508 wordt geleverd in de 
volgende verpakkingseenheden: 
 
Verpakking Gewicht Pallet belading 
Zakgoed 25 kg 48 stuks 
 
Opslag en houdbaarheid 
Bruil speedmix SP1508 droog en vorstvrij opslaan. 
In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na 
productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking of 
afleverbon). 
 
Overige informatie 
De informatie berust op onze huidige kennis en 
ervaring en is van toepassing op het product zoals 
door ons geleverd. Bruil beton & mix verstrekt 
deze informatie zonder waarborg en aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke 
zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze 
informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de 
professionele verwerker. 
 

Vragen en advies 
Voor vragen of deskundig advies kunt u contact 
opnemen met onze technisch adviseurs.  
Voor overige informatie, prestatieverklaringen of 
andere Bruil producten verwijzen wij u graag naar 
onze website www.bruil.nl  
 

 

http://www.bruil.nl/

