Trascement Origineel
TZ-o
Product:
Trascement uit portlandcement CEM I 32,5 R volgens DIN-EN-197 en
tras volgens DIN 51043. De 28-dagen-normstabiliteit beantwoordt aan
≥ 35 N/mm². Het hoge aandeel van ca. 40% voortreffelijke Tubag tras
maakt dit bindmiddel geschikt voor productie van resistente
morteltypes voor bouwterreinen, voor toepassingen binnen en buiten.

Toepassing
Voor de productie van zachte, goed verwerkbare en resistente
morteltypes voor bouwterreinen, binnen en buiten, b.v. gevelwerk en
bedspecie, in het bijzonder voor plaatsing van gevoelige
natuursteenvloeren en keramische vloerbedekkingen resp. platen /
tegels, omdat het risico van kalkuitslag beperkt wordt.

Verwerking
Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:
Beoogde toepassing
Toepassing
Trascem
ent
Beton:
Muurwerk:

Wandbekledingen:

Vloerbedekkingen,
trappen,
vensterbanken
:

Volgens mengberekening
Gevelmortel en muurmortel
volgens DIN 1053 voor
natuurstenen, tegels,
kalkzandstenen en
betonstenen.
Aanmortelen en aanmuren
van natuurstenen tegels en
betontegels of -platen,
steenstrips, keramische
splijttegels en andere
gevelsierstenen volgens DIN
18515, en op binnenmuren
volgens DIN 18332, DIN
18333, DIN 18352.
Plaatsing van natuursteen en
betonsteen volgens DIN
18332 en DIN 18333, buiten
en binnen, als
vloerbedekkingen,
vensterbanken,
trapbekledingen en
trapelementen. Plaatsing van
keramische platen / tegels
volgens DIN 18352
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*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.
Bedspecie
binnen

1

-

op estrik /
dekvloer en
beton
buiten
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Voegmortel

1

-
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*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.

Bijzondere Richtlijnen
Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen volgens DIN 4226. De
toeslagmaterialen mogen geen schadelijke en kleurende
bestanddelen bevatten. Bij het plaatsen van natuursteenbekledingen
mag er geen kalk aan de mortel worden toegevoegd.
Bij vloeren moeten de voegen zo lang mogelijk open blijven, opdat de
bedspecie via de voegen kan uitdrogen.
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Als er bij vloerbedekkingen hoogteverschillen weggewerkt moeten
worden, moet de voor egalisatie noodzakelijke mortel iets natter dan
aardvochtig worden ingebracht: d.w.z. als u met uw vuist een handvol
mortel samendrukt, moet de mortel nog een vochtglans tonen. De
bedspecie daarentegen moet kneedbaar zijn.

Hoeveelheid en Verbruik
Een zak van 25 kg bevat ca. 25 liter stortvolume en moet volgens
bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en toepassing,
in volumedelen gemeten, gemengd worden.

Levering
Trascement Origineel 40 L is als zakgoed in papierzakken tot 25 kg en
ook als bulkgoed verkrijgbaar.

Opslag
Traskalk Origineel 40 L moet tegen vocht worden beschermd en zo
mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Contole
De kwaliteit van trascement Origineel 40 L wordt gecontroleerd door
de instelling <Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ)>. Daarnaast
voert ook het Tubag laboratorium een permanente kwaliteitscontrole
uit.

Veiligheidsvoorschriften
Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische
reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met
het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het
product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :
quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com
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