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TOT 25 %* MINDER 
MATERIAALVERBRUIK!

tubag EasyBettung reaktiv: de eerste 
drainerende bedmortel ZONDER MENGEN

tubag EasyBettung reaktiv is de eerste waterdoorlatende en 
vorstbestendige bedmortel die schot brengt in de verwerking.

Want met deze productinnovatie behoort tijdrovend mengen tot het verleden 
dankzij de innovatieve EasyLay-technologie. De looptijd van het project 
wordt korter, omdat er een volledige stap wegvalt, waardoor de legcapaciteit 
verhoogt.

tubag EasyBettung reaktiv
Gemakkelijk te verwerken, 
doeltreffend resultaat!

*ten opzichte van conventionele bedmortels.

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden op een 

temperatuur van +20 °C en met een relatieve luchtvochtigheid van 65 % volgens de 

desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen 

mogelijk.



TIP

Om de bedmortel 
optimaal op de juiste 
hoogte af te trekken, 
raden wij het Rbas-
systeem afstrijklat 
voor bedmortel van 
tubag aan.

1. Aftrekken en activeren

tubag EasyBettung reaktiv 
rechtstreeks uit de zak schudden, 
op de juiste leghoogte aftrekken 
en activeren door met water te 
besproeien.

2. Leggen (vers op vers)

Hechtspecie tubag TNH-
flex op de onderkant van de 
bestratingselementen trekken en dan 
vers op vers leggen.

3. Natmaken

De gelegde bestrating goed 
natmaken. Het water komt via de 
voegen in de bedding terecht. Het 
volledig verharden begint.

4. Klaar!

Sneller klaar in eersteklas kwaliteit: 
tubag EasyBettung reaktiv is ideaal 
voor alle begaanbare oppervlakken, 
bv. voor wandelwegen of terrassen. 
tubag EasyBettung reaktiv geeft alle 
gangbare bestratingselementen, zoals 
keramiek, natuursteen, tegels enz., 
een veilige en duurzame ondergrond.
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©Sievert Baustoffe  Alle informatie in deze brochure is 
gebaseerd op onze huidige kennis, tests en ervaringen 
naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de 
algemene geldigheid van alle informatie met betrekking 
tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De 
algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende 
normen en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure 
dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar 
treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele 
planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties 
dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële 
werking voor. De respectieve technische richtlijnen 
en informatie over de producten zijn in de technische 
gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en 
dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden 
opgevolgd. Met het verschijnen van deze brochure 
zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen 
in het kader van product- en gebruikstechnische 
doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De meest 

actuele informatie vindt u op onze website terug. 
Dit werk is beschermd door het auteursrecht. Ieder 
gebruik buiten het beperkte kader van de wet op het 
auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van 
Sievert Baustoffe is niet toegestaan en strafbaar. 

De weergave van product- en handelsnamen 
in deze brochure betekent niet dat deze namen in 
de zin van de wetgeving inzake handelsmerken en 
merkbescherming als vrij worden beschouwd en 
daarom door iedereen mogen worden gebruikt. 

In zoverre in dit werk rechtstreeks of onrechtstreeks naar 
wetten, voorschriften en richtlijnen (bv. DIN, ZDB, VDI enz.) 
wordt verwezen of eruit geciteerd is, staat Sievert Baustoffe 
niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit hiervan.
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Technische informatie

Drukvastheid > 5 N/mm2

Waterdoorlaatbaarheid > 5,4 x 10-6 [m/s]

Granulatie 0 – 2,5 mm

Verbruik ca. 11,5 kg/m2 per cm laagdikte

Opslag Zakken droog en conform de vereisten 
op pallets bewaren

Leveringsvorm Zakken van 18 kg

Hotline technisch advies
+49 541 601-601

Aftrekken gemakkelijk gemaakt

Rbas-systeem afstrijklat voor bedmortel

Optimaal om gebonden tubag-bedmortel optimaal 
op de juiste hoogte af te trekken, inclusief 
opnamemogelijkheid voor rechthoekig profiel en 
waterpas.


