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Voor bedding, hechten, voegen en herstellen

tuffset G, een multifunctioneel alles-in-één product, is een hoogwaardige hydraulische mortel met 
een snelle sterkteversterking. Tuffset G is een veelzijdig product dat sterk genoeg is om binnen drie 
uur of minder zwaar verkeer aan te kunnen. Het product kan effectief worden gebruikt als bedding-, 
hecht- en voegmortel, waardoor het ideaal is voor noodreparaties aan modulaire bestrating, beton 
en ijzerwerk.

Geschikt voor volledige verkeersbelasting binnen drie uur

Het oppervlak van elke gebonden ondergrond moet stevig zijn, vrij van los materiaal en grondig 
worden gereinigd en gespoeld met schoon water. Start de mengmachine en voeg TWEE zakken 
van 25 kg tuffgrit aggregaat toe. Als het aggregaat heel droog is, bevochtig het dan een beetje 
terwijl de mixer draait. Wanneer het aggregaat gemengd en helemaal vochtig is, voegt u de hele 
zak van 25 kg tuffset G rustig toe, zodat er voldoende mengtijd is om de droge mortel gelijkmatig 
aan de vochtige tuffgrit te laten kleven.

Zodra een gelijkmatige droog-gecoate consistentie is bereikt, voegt u langzaam voldoende water 
toe -- doorgaans 1 tot 2 liter - om de gewenste consistente te krijgen. (BS7533- 4 deel 5.4.4.2. 
beveelt aan dat de gemengde beddingmortel een inzinking van 150 mm heeft). Meng niet meer 
materiaal dan er binnen 15 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20ºC kan worden gebruikt.

De straatstenen moeten worden gecoat met een laag tuffset G hechtmortel en onmiddellijk  
aangebracht op de verse bedding. Tuffset G voegmortel kan aangebracht worden nadat de 
bestratingselementen een uur in quarantaine zijn geplaatst en het oppervlak is binnen drie uur 
sterk genoeg voor volledige verkeersbelasting.

LET OP: Soms beginnen zich tijdens het mengproces kogelvormige klonten te vormen. Dit is 
meestal het gevolg als het tuffgrit aggregaat te nat is wanneer de droge mortel wordt toegevoegd. 
Deze klonten zullen echter uiteenvallen als er lang genoeg met de mixer wordt gemengd. Het 
probleem kan worden verminderd door gebruik te maken van een dwangmenger, die veel grondiger 
en effectiever is dan een traditionele trommelmixer en dus beter geschikt is voor de taak.

Voor (nachtelijke) reparaties

Dezelfde methode wordt toegepast, maar vereist de toevoeging van DRIE zakken van 25 kg tuffgrit 
aggregaat op EEN zak tuffset G. Hierdoor wordt dezelfde sterkte als de 2:1 mengeling voor snelle 
sterktewinst bereikt, maar vereist meer tijd. Het kan een zeer kosteneffectieve oplossing zijn voor 
(nachtelijke) reparaties. Dit mengsel levert een zeer waterdoorlatende beddingmortel op.

Hechten

Als er een betonnen ondergrond en snelbedding vereist is, moet er een 1-2 mm dikke laag tuffset 
G als hechtmortel op het beton worden aangebracht  voordat de gemengde beddingmortel erop 
wordt gestort. De bestratingselementen moeten grondig worden schoongemaakt en afgeveegd met 
een vochtige spons voordat deze ook van een laagje hechtmortel worden voorzien en onmiddellijk 
stevig op hun plaats worden gelegd. Om tuffset G als hechtmortel voor te bereiden, moet het 
met net genoeg water worden gemengd om een dik, pasta-achtig mengsel te vormen. Alleen de 
hoeveelheid die binnen ca. 15 minuten wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 20ºC, moet 
worden gemengd. Na het leggen moet het bestratingsoppervlak grondig worden schoongemaakt 
met water om de overtollige mortel van het oppervlak te verwijderen.
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Bestrating grondig 
reinigen en nat maken.

Wasser in einen Eimer 
oder Mixer geben. tuffset G 
hinzufügen und vermischen.

tuffset G over de natte 
bestrating gieten.

De voegmortel met een 
rubberen trekker verspreiden.

Met schuurbord met spons of 
inwasmachine reinigen.
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Quarantaine

Het oppervlak moet in quarantaine worden geplaatst om elke vorm van toegang gedurende ten 
minste een uur te voorkomen, en langer bij lagere temperaturen, om verstoring en verplaatsing van 
de bestratingselementen op de verse beddingmortel te voorkomen.

Voegen

Doordrenk de bestrating, de voegen en de bedding grondig vóór het voegen. Gebruik voldoende 
water om de hele zone te verzadigen. Overtollig water wordt door de tuffset G voegmortel verdrongen, 
natte bestrating helpt vlekken te voorkomen en vergemakkelijkt het schoonmaken. Meng tuffset G 
grondig met 2,5 tot maximum 4 liter water per zak van 25 kg, met behulp van een dwangmenger, 
spiraalvormige mortelmixer of dubbele mortelmixer. Het mengsel moet zo dik mogelijk zijn, maar 
gietbaar blijven. Als het mengsel te nat is, worden sommige ingrediënten weggespoeld. De tuffset 
G voegmortel moet over de te voegen zone worden gegoten, te beginnen vanuit een hoek van de 
bestrating. Trek de dunne mortel over het oppervlak met een trekker zodat het in de voegen vloeit.

Laat de mortel in de voeg vloeien zodat lucht en water naar buiten komen. Om dit te bereiken moet 
de dunne mortel diagonaal over de voegen worden verdeeld. Dit voorkomt ook dat het materiaal 
wordt uitgeharkt. Het overtollige water zal naar het oppervlak stijgen naarmate de dunne mortel de 
voegen vult en erin verdicht.

Besproei het oppervlak voortdurend met een lichte waternevel om te voorkomen dat het droog 
wordt. Gebruik geen directe waterstraal, want dan spoelt de voegmortel weg. Verwijder overtollig 
water en resten van het oppervlak door de trekker over het oppervlak te trekken. Blijf natmaken en 
resten en water verwijderen totdat het oppervlak schoon is. Voor dit proces kan het nodig zijn om 
meerdere keren met de trekker over het oppervlak te gaan.

Reparaties voor beton, rijbaan, putdeksel en ijzerwerk

Om tuffset G te gebruiken voor algemene reparaties aan de rijbaan, beschadigd beton, bestrating, 
putdekselranden of ingebed ijzerwerk, gebruikt u de beschreven methode voor de bereiding van 
tuffset G als beddingmortel, maar gebruikt u EEN zak van 25 kg tuffgrit aggregaat op EEN zak 
van 25 kg tuffset G. Betonreparaties bereiken een resultaat dat volledig compatibel is met C32/40 
bestratingskwaliteitsbeton. Tuffset G kan ook alleen en zonder aggregaat worden gebruikt als een 
dik mengsel voor het met hoge sterkte repareren van kleine of lastige barsten.

tuffset G is zeer geschikt om bij lage luchttemperatuur tot -2 °C. te verwerken. Materialen mogen 
niet bevroren zijn en er mag geen ijsvorming zijn.
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