Traskalk-mortel
TKM
Metsel- en pleistermortel. Korrelgrootte: 0-2,
0-4 mm. Voor binnen en buiten.
Technische informatie
Mortelklasse:
Drukvastheid:
Korrelgrootte:
Verwerkingstemperatuur:
Aanmaakwater:
Opbrengst:
Opslag:
Leveringsvorm:

M5 conform EN 998-2
GP CS III conform EN 998-1
≥ 5 N/mm²
0 - 2 mm
0 - 4 mm
> + 5°C en < + 30°C,
neem de verwerkingsinstructies in
acht
ca. 3,8 l per 25 kg
ca. 16 l per 25 kg
Droog en vakkundig.
zak à 25 kg

Product:
tubag traskalk-mortel is een prefab-droogmortel volgens de normen
EN 998-2 (M 5), EN 998-1 (GP CS III), de richtlijnen van het Deutsche
Naturwerkstein-Verband (DNV). Vervaardigd met hooghydraulische
traskalk volgens EN 459 en progressieve toeslag volgens EN 13139.

Verwerking:
tubag traskalk-mortel dient met in de handel gebruikelijke
betonmolens (menger, betonmolen, continu-betonmenger) of met de
hand te worden voorbereid. Bereiken van de gewenste consistentie
door toevoeging van zuiver water (ca. 3,8 l per 25 kg).
Metselen: Platvol metselen, voegen vrijmaken of eventueel
morteluitsparingen vullen. Overtollige mortel verwijderen. Bij schoon
metselwerk: voegen met een voegijzer, slang of dergelijke
gladstrijken, direct daarna het metselwerk reinigen.
Pleisteren: In twee lagen aanbrengen. De eerste pleisterlaag moet
met een dikte van ten minste 10 mm aangebracht en geruwd worden;
standtijd van de eerste laag, naargelang de weersomstandigheden, 1
dag per mm pleisterlaagdikte. De tweede pleisterlaag dient met een
dikte van ca. 10 mm te worden aangebracht, met behulp van een rei
vlakzetten voor de afwerking, afhankelijk van het soort bekleding dat
daarop moet volgen, te ruwen of te schuren (vilten).

Opbrengst:
Een zak van 25 kg tubag traskalk-mortel geeft ca. 16 liter natmortel.
1 ton = 650 liter natvolume.

Leveringsvorm:
Zak à 25 kg.
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Opslag:
Droog en vakkundig.

Opmerking:
Dit product bevat kalk en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom
huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen.
Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.
De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring.
Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend
geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de
verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze
algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2009

Verdere informatie:
tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG
Postfach 1180, D-56638 Kruft
Tel. +49 2652/81-350, Fax +49 2652/81-333
info@tubag.de, www.tubag.nl
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