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Voorbereiding
Het werktemperatuurbereik van tuffbau tufftop ligt tussen 2 ºC en 30 ºC. Voegwerk mag niet 
worden uitgevoerd bij omgevingstemperaturen van minder dan 2 ºC en werken na direct na 
nachtvorst moet worden voorkomen. De te voegen zone moet grondig schoon zijn en vrij van 
vuil of puin voordat het voegen begint. Het bestratingsoppervlak moet heel grondig worden 
bevochtigd en nat gehouden totdat het voegen is voltooid. Dit voorkomt achterblijvende vlekken 
en doet het dunne mengsel gemakkelijker in de voegen vloeien.

Mengen
Giet precies 4,5 liter water in een schone, lege plastic kuip of grote mengemmer. (Voor een 
zak van 25 kg tufftop is doorgaans 4 tot 5 liter water nodig, afhankelijk van de luchttemperatuur 
en vochtigheidsgraad, dus kunnen kleine aanpassingen in volgende batches nodig zijn om de 
consistentie te bepalen). Giet rustig alle 25 kg tufftop in het water en meng met een (accuboor)
machine met een spiraalvormige mortelmixer of dubbele mortelmixer. Door eerst het water 
toe te voegen worden klonters, inconsistenties en een korst van ongemengd materiaal aan de 
onderrand van de emmer vermeden

Aanbrengen
De bestrating goed nat maken, dit zorgt voor smering waardoor de mortel goed in de voegen 
loopt, vlekken worden voorkomen en het oppervlak gemakkelijker te reinigen is.
Onmiddellijk na het mengen, giet en verdeelt u de mortel over het bestratingsoppervlak met een 
rubberen trekker zodat de mortel in de voegen vloeit.
Breng de verse mortel onmiddellijk na het mengen aan.
Een hoeveelheid mortel moet altijd op het oppervlak blijven, zodat er een constante bron is voor 
het bijvullen van gevulde voegen tot deze niet meer mortel opnemen. Wanneer de voegen vol zijn 
en geen tufftop meer opnemen, moet een zachte rubberen trekker worden gebruikt om zo veel 
mogelijk overtollige mortel van het oppervlak te verwijderen.
De trekker dient diagonaal op de voegen te worden gehouden zodat geen materiaal uit de voegen 
wordt getrokken en deze volledig vlak blijven.

Schoonmaken
Houd het oppervlak nat met behulp van een sproeikop of waternevel. Door dit zorgvuldig te doen 
en door direct benevelen in de nieuw gevulde voegen te vermijden, is het mogelijk om met behulp 
van een trekker of een aangedreven inwasmachine met sponsband, de dunne film mortel die op 
het oppervlak achterblijft, volledig weg te vegen. Als het oppervlak vochtig wordt gehouden met 
een zachte spray of nevel, heeft een korte vertraging tussen het voegen en het reinigen geen 
nadelig effect. 
Het juiste gebruik van water is de sleutel tot succes.
Wanneer de tufftop enigszins is gehard, kan het oppervlak met een borstel of een grote 
hoeveelheid water grondig worden gereinigd om alle sporen van de mortel te verwijderen. 
Schoonmaken moet zeer grondig worden uitgevoerd en er mag geen mortel op het 
bestratingsoppervlak blijven liggen. Voor grotere zones raden we het gebruik van een 
aangedreven reinigingsspons aan. Hoewel dit veel tijd kan besparen, is het niet essentieel voor 
goede resultaten.
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Bestrating grondig reinigen en 
nat maken.

Wasser in einen Eimer 
oder Mixer geben. tufftop 

hinzufügen und vermischen.

tufftop over de natte 
bestrating gieten.

De voegmortel met een 
rubberen trekker verspreiden.

Met schuurbord met spons of 
inwasmachine reinigen.
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