
Productassortiment en installatie-instructies

Hoogwaardige natuurlijke bestratingsmortels



Over ons
Wij leveren wereldwijd aan zakelijke en particuliere klanten.

We beschikken over jarenlange ervaring in binnen- en buitenland en werken mee aan 
projecten die een uitstekende levensduur hebben maar ook esthetisch aantrekkelijk zijn. 
Wij zijn ons ervan bewust dat wegenbouwprojecten een grote investering betekenen 
voor alle betrokkenen. Daarom zetten we ons ervoor in dat het resultaat van ieder project 
een succes wordt.
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Kleur Grijs

Verpakking Zak

Verpakkingsgewicht 25 kg

Laagdikte 30 - 70 mm

Typisch waterverbruik
4-7 liter per  
125 kg

Typische dekking
30 mm: 60 kg/m2

40 mm: 80 kg/m2

50 mm: 100 kg/m2

Verwerkingstijd
40 min bij 10°C
30 min bij 20°C

Verwerkingstemperatuur 2-30°C

Drukvastheid

14 dagen: 
      ~25 N/mm²
28 dagen: 
      ~35 N/mm2

Buigsterkte ~7 N/mm2

Technische gegevens

tuffbed	2-Pack	is	een	hoogwaardige	beddingsmortel,	die	geheel
waterdoorlatend en vorstbestendig is.

Dit twee-componenten-product hoeft niet vooraf te worden 
gedroogd of gemengd. Het bindmiddel wordt apart verpakt 
zodat er geen intensieve verwerking nodig is. Dit vermindert 
het totale energieverbruik en de transportkosten. 

Drainerende CO2 arme beddingsmortel

Belangrijkste kenmerken

• Geheel waterdoorlatend en vorstbestendig.
• Geringe CO2-voetafdruk.
• 40 min arbeidstijd (10° C).
• Duurzaam
• 30-70 mm laagdikte
• Verhindert vochtproblemen bij bestrating
• Voldoet aan DIN 18318 

 
Alle mengwerkzaamheden worden ter plaatse verricht, 
waardoor	tuffbed	2-Pack	uitermate	geschikt	is	voor	commerciële	
en grotere publieke projecten.

Het legbed kan tussen 30 en 70 mm in een enkele laag worden 
gelegd. Grotere laagdiktes kunnen worden bereikt door 
meerdere lagen op elkaar te leggen. Optimale veelzijdigheid en 
verwerking wordt bereikt als de laagdikte minstens 30 mm is.

Bij bestrating met tegels en stenen met een gladde, vlakke 
onderkant	adviseren	we	ook	tuffbond	hechtbrug	te	gebruiken.

Onze producten kunnen worden gebruikt conform de DNV-
richtlijn voor plaveisel en bestrating.

Doorlaatbaarheid ~18 x 10-4 m/s

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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Toepassing

Stap 5 
Water toevoegen.

Stap 6 
Hechtbrug tuffbond 
aanbrengen op de 
ondergrond.

Stap 1 
Apparaten 
voorbereiden.

Stap 8 
Hechtbrug tuffbond 
aanbrengen.

Stap 7 
tuffbed 2-Pack 
aanbrengen.

Stap 2 
Stenen en ondergrond 
grondig reinigen en 
nat maken.

Stap 9 
Stenen inbedden.

Stap 3 
tuffgrit toevoegen.

Stap 4 
Het bindmiddel 
tuffbed 2-pack 
toevoegen en mengen.

Belangrijke informatie

100	kg	tuffgrit	(4x25	kg	zak)	wordt	gemengd	met	een	25-kg-zak	van	het	bindmiddel.
Grondig mengen met een dwangmenger.

Pas	water	toevoegen	als	het	split/tuffgrit	gelijkmatig	bedekt	is	met	tuffbed	2-Pack.	De	consistentie	
van het mengsel dient kleverig maar niet nat te zijn, zodat met de hand een 'sneeuwbal' kan 
worden gemaakt.

24 uur laten zetten voordat u de bestrating betreedt of met voegen begint. Op verkeerswegen 
met	betonnen	ondergrond	dient	voor	het	aanbrengen	van	de	beddingsmortel	een	laag	tuffbond-
hechtbrug te worden aangebracht op het beton.

De hechtbrug kan uitstekend worden aangebracht met een borstel.
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Kleur Grijs

Verpakking Zak

Verpakkingsgewicht 25 kg

Laagdikte 15 - 50 mm

Typisch waterverbruik 3-4 liter per 25 kg

Typische dekking
15 mm: 27 kg/m2

30 mm: 54 kg/m2

50 mm: 90 kg/m2

Verwerkingstijd
40 min bij 10°C
30 min bij 20°C

Verwerkingstemperatuur 2-30°C

Drukvastheid (20°C)
14 dagen: ~25 N/mm²
28 dagen: ~35 N/mm2

Doorlaatbaarheid ~2 x 10-4 m/s

Buigsterkte ~4.5 N/mm2

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

Technische gegevens

Een hoogwaardige beddingsmortel, die is voorgemengd 
voor	eenvoudig	gebruik	 in	kleinere	commerciële,	publieke	en	
particuliere projecten.

De	 hoogwaardige	 beddingsmortel	 tuffbed	 is	 geschikt	 voor	
bestrating van beton, baksteen, keramiek of natuursteen.

Belangrijkste kenmerken

• Voorgemengde dunbedmortel in zakken van 25 kg.
• Geschikt voor geringe laagdikte van 15 - 50 mm.
• Reduceert de uitwerking van uitslag, vorstschade  
 en de afdruk van omrandingen op de bestrating.
• Puur hydraulisch afbindend, polymeer- en   
 harsvrij.
• Geoptimaliseerde e-module ter compensatie van  
 dynamische en thermische spanningen.
• Geschikt voor intens gebruikte plaatsen.
• Voor bestrating van natuursteen, baksteen, beton  
 en keramiek.
• Ideaal	voor	kleinere	commerciële	projecten	en			
 voor particulier gebruik.
• Lage CO2 uitstoot door minder cement toevoeging

Onze producten kunnen worden gebruikt conform de DNV-
richtlijn	voor	steen-	en	plaatbestrating.	tuffbed	voldoet	aan	DIN	
18318.

De	elasticiteitsmodulus	van	 tuffbed	 is	zo	geoptimaliseerd	dat	
het thermische en dynamische spanningen compenseert.

Hoogwaardige dunbedmortel

Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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Toepassing

Stap 5 
tuffbed- 
beddingsmortel 
aanbrengen.

Stap 1 
Apparaten 
voorbereiden.

Stap 6 
Stenen inbedden 
in tuffbed 
dunbedmortel.

Stap 2 
Stenen reinigen.

Stap 3 
tuffbed in een 
dwangmenger 
mengen met water.

Stap 4 
Bestrating 
schoonmaken.

Belangrijke informatie

Water toevoegen om een mengselconsistentie te bereiken die kleverig maar niet nat mag zijn,
zodat met de hand een 'sneeuwbal' kan worden gemaakt. 

Indien	nodig	tuffbond-hechtbrug	aanbrengen.

Voordat de bestrating in gebruik wordt genomen, deze minstens 24 uur laten rusten.

Op verkeerswegen met betonnen ondergrond dient voor het aanbrengen van de beddingsmortel
een	laag	tuffbond-hechtbrug	te	worden	aangebracht.

Com
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Kleur Grijs

Verpakking 25 kg zak

Hechttreksterkte ~2 N/mm2

Verbruik
~1.5 kg/m2 

     per laag

Typisch 
waterverbruik

6.75 liter per 25 kg

Verwerkingstijd
40 min bij 10°C
30 min bij 20°C

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

tuffbond	 is	 speciaal	 ontworpen	 om	 de	 hechttreksterkte	 van	
diverse soorten bestratingselementen te verhogen, met name 
van natuursteen en meer algemeen bij elementbestrating die 
aan hoge belastingen worden blootgesteld, die worden gebruikt 
in	 gebonden/starre	 constructies	 in	 commerciële	 en	 publieke	
projecten.

tuffbond	verbetert	de	hechting	tussen	
de stenen en de beddingsmortel en, 
indien van toepassing, tussen de 
legbaan.

tuffbond	 kan	 ook	 worden	 gebruikt	
om de hechting van beddingsmortel 
op de betonnen ondergrond/-
deklaag enz. te verbeteren (let op de 
waterdoorlatendheid).

tuffbond	 wordt	 met	 een	 kwast/
borstel in een 1-2 mm dikke laag 
aangebracht op de onderkant van 
de gereinigde stenen en op de 
bovenkant van de ondergrond (van 
de weg).

Hoogwaardige 
hechtbrug

Technische 
gegevens

Stap 5 
Stenen inbedden in 
beddingsmortel.

Stap 1 
Apparatuur 
voorbereiden.

Stap 2 
Water en tuffbond 
mengen.

Stap 4 
tuffbond op de ondergrond* en de
onderkant van de steen aanbrengen
.

Belangrijkste kenmerken

• Creëert	de	essentiële	hechtlaag	tussen	legbed		
 en bestratingselement.
• Wordt op dragende betonconstructies   
 aangebracht.
• Hoge bestendigheid tegen schuifkrachten en   
 thermische lasten.
• Polymeer- en harsvrij.

* Als de ondergrond in situ beton of gewapend beton is.

Toepassing

Stap 3 
Bestrating 
schoonmaken.

Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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Toepassing

Magmatisch granulaat dat als materiaal voor de legbaan voor 
traditionele ongebonden modulaire bestrating geschikt is of 
als materiaal voor de legbaan en verbindingsmateriaal voor 
doorlatende ongebonden modulaire bestrating van duurzame 
ontwateringssystemen.

Kleur Grijs

Verpakking Zak of bigbag

Verpakkingsgewicht
25 kg of 
850 kg  

(droog gewicht)

Grootte van het 
granulaat

2-6 mm

Pakketten per pallet
48 zakken à 25kg  
1 Bigbag

Voegbreedte 8 - 10 mm

Zeer waterdoorlatend 
beddingssplit

Te gebruiken voor o.a. opritten, 
publieke ruimtes, bedrijfsterreinen, 
trottoirs en terrassen met ieder soort 
steen.

tuffgrit	 wordt	 gemengd	 om	 een	
optimale verbinding tussen de 
hoekige deeltjes te garanderen en 
de houdbaarheid van ongebonden/
flexibele	 bestrating	 actief	 te	
verlengen.

Stap 1  
tuffgrit baan trekken 
en verdichten voor 
het leggen van de 
bestrating.

Stap 2 
Stenen met de 
juiste voegbreedte 
leggen, aankloppen 
en nivelleren.

Stap 2 
Stenen met 
facetranden tegen 
elkaar leggen.

Stap 3 
tuffgrit in de 
voegen vegen.

Stap 1  
tuffgrit over het 
legbed verdelen.

Stap 4 
Verdichten en de 
stappen 3 en 4 
herhalen, tot de 
voegen vol zijn.

Belangrijkste kenmerken

• Waterdoorlatend.
• 2-6 mm natuurlijk granulaat.
• Verkrijgbaar in 25-kg-zakken of bigbag.
• Hoge levensduur.
• Zoals beschreven in EN 13242.

Betonstenen & straatstenen
met facetranden

Gesneden
stenen

Gesneden
Stenen   Alle

Technische 
gegevens
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Kleur
Beige, lichtgrijs, 
Grijs & Donkergrijs

Verpakking 25 kg Zak

Voegbreedte >3 mm

Typisch waterverbruik 4-5 liter per 25 kg

Typische dekking www.tuffbau.eu/about-
us/calculators

Uithardtijd 24 uur

Verwerkingstijd 30 min bij 20°C

Verwerkingstemperatuur 2-30°C

Drukvastheid (20°C) 14 dagen: ~30 N/mm²
28 dagen: ~45 N/mm2

Buigtreksterkte ~7.5 N/mm²

Elasticiteitsmodulus
(20,000 ± 4,000) 
N/mm²

Hechttreksterkte ~1.5 N/mm²

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

Technische gegevens

tufftop	is	een	hoogwaardige,	niet	doorlatende,	zelfverdichtende,	
vloeibare voegmortel, die geschikt is om bestrating te voegen 
van natuursteen, betonsteen, keramiek en klinkers die aan 
zware belasting wordt blootgesteld.

Hoogwaardige voegmortel

Belangrijkste kenmerken

• Zelfverdichtende hoogwaardige voegmortel.
• In vier kleuren verkrijgbaar.
• Geschikt voor bestrating van natuursteen,   
 baksteen, betonsteen, klinkers en graniet.
• Extreem hoge levensduur en weinig onderhoud.
• Polymeer- en harsvrij.
• Eenvoudig te reinigen.
• Vorst/dooi-bestandheid conform DIN CEN/TS   
 12390-9 en conform ÖNORM B 3303.

De	 elasticiteitsmodulus	 van	 tufftop	 is	 zo	 geoptimaliseerd	 dat	
het de correcte ondersteunende stijfheid biedt en tegelijkertijd 
continu de thermische en dynamische spanningen absorbeert 
die	 optreden	 bij	 gebonden	 bestrating.	 Met	 tufftop	 behouden	
rijbanen hun buitengewone prestaties en houdbaarheid, ook 
als ze intensief gebruikt worden.

tufftop-voegmortel is verkrijgbaar in vier kleuren.

Bij een 
voegbreedte van   

6mm

m2 per 
25kg

600x1200x20 50.00 m2

400x800x20 31.20 m2

800x600x63 12.50 m2

600x400x50 11.30 m2

600x900x80 10.40 m2

100x200x80   2.10 m2

100x100x80   1.60 m2

80x80x80   1.29 m2

100x100x100   1.26 m2lichtgrijs

grijs

donkergrijs
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Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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Toepassing

Stap 5 
tufftop over de natte 
bestrating gieten.

Stap 6 
De voegmortel met 
een rubberen trekker 
verspreiden.

Stap 1 
Apparaten 
voorbereiden.

Stap 7 
Met schuurbord met spons of inwasmachine 
reinigen.

Stap 2 
Bestrating grondig 
reinigen en nat 
maken.

Stap 3
Water toevoegen in 
een emmer of mixer.

Stap 4 
tufftop toevoegen en 
vermengen.

Belangrijke informatie

Als u eerst water toevoegt, voorkomt u klonters, 
inconsistenties en de vorming van ongemengd materiaal aan 
de onderste rand van de emmer. Gebruik indien mogelijk een 
dubbele mixer.

De bestrating dient helemaal nat te zijn om het aanbrengen, 
het volledige uitvullen van de voegen en de eindreiniging 
gemakkelijker te maken. 

Laat de mortel NIET aan de oppervlakte drogen. Sproei deze 
in met een lichte sproeinevel, zodat deze vochtig blijft bij het 
aanbrengen terwijl u de plek indien nodig reinigt.

Com
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Voorbeeldprojecten
tuffbau	hoogwaardige	mortel	wordt	wereldwijd	ingezet	in	gerenommeerde,	legendarische	en	technisch	veeleisende	projecten.
Volledige	voorbeeldprojecten	vindt	u	op	onze	website		www.tuffbau.com

Particulier project

The Shard

Bahrein

London | Groot-Brittannië

Forte Street
Auckland | Nieuw-Zeeland

Victoria Square
Adelaide | Australië
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tuffbau	hoogwaardige	mortel	wordt	wereldwijd	ingezet	in	gerenommeerde,	legendarische	en	technisch	veeleisende	projecten.
Volledige	voorbeeldprojecten	vindt	u	op	onze	website		www.tuffbau.com

Glockenspielplatz

Coburg

Graz | Oostenrijk

Duitsland

Europese Investeringsbank
Luxemburg
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Kleur
Lichtgrijs, Grijs & 
Donkergrijs

Verpakking 25 kg Zak

Laagdikte 30 - 70 mm

Voegbreedte >3 mm

Uithardtijd 3 uur

Verwerkingstijd 15 min bij 20°C

Verwerkingstemperatuur -2-30°C

Drukvastheid (20°C)

(1:1 verhouding)
1 uur:  
      ~27 N/mm²;  
24 uur: ~50 N/mm²

Buigtreksterkte ~7.5 N/mm²

Elasticiteitsmodulus
(20,000 ± 4,000) 
N/mm²

Hechttreksterkte ~3 N/mm2

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

Technische gegevens

Een professionele universele mortel.
tuffset	G	kan	worden	gebruikt	voor	het	van	boven	tot	beneden	
herstellen van een volledige bestratingsstructuur.

Ideaal voor snelle (nachtelijke) reparaties en plekken met een 
hoog verkeersvolume. Kan al na drie uur worden blootgesteld 
aan intensief verkeer.

Professionele snelmortel

Belangrijkste kenmerken

• Kan al na drie uur worden blootgesteld aan   
 intensief verkeer.
• 30-70 mm laagdikte
• Universeel: bedding, hechtbrug, voegen,   
 noodreparatie en vullen van afvoer- en   
 putdeksels op rijbanen.
• In drie kleuren verkrijgbaar.
• Vrij van chemische toevoegingen, polymeren   
 en harsen.
• Vorst/dooi-bestandheid conform DIN CEN/TS   
 12390-9 en conform ÖNORM B 3303.

Beddingsmortel
Gebruik als snelbeddingsmortel met snelle uitharding. Kan bij 
20° C al drie uur later worden blootgesteld aan wegverkeer.

Hechtbrug
Hechtbrug,	voor	aanbrengen	met	een	troffel	of	een
kwast/borstel.

Voegmortel
Water	 toevoegen	 aan	 tuffset	 G	 en	 grondig	mengen	 om	 een	
snel vloeibare voegmortel te produceren.

Voor snel saneren van 
beton
Vernieuwing van een complete
bestratingsstructuur.

tuffset G is verkrijgbaar in drie kleuren.

lichtgrijs

Grijs

Donkergrijs

NB: kleuren enkel ter indicatie

Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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Toepassing

Als beddingsmortel

Split	en	tuffset	G	mengen	met	een	geschikte
mixer.
Er mogen alleen hoeveelheden worden gemengd die binnen 
15 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20 °C worden 
verbruikt.

Na het leggen moet de bestrating grondig worden afgewassen 
met water om overtollige mortel van het oppervlak te 
verwijderen

De nieuw gelegde stenen 60 minuten laten rusten, voordat 
tuffset	G	wordt	gevoegd.

Als voegmortel

Er mogen alleen hoeveelheden worden gemengd die binnen
15 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20 °C worden 
verbruikt.

De bestrating dient helemaal nat te zijn om het aanbrengen, 
het volledige uitvullen van de voegen en de eindreiniging 
gemakkelijker te maken.

Laat de mortel NOOIT aan de oppervlakte drogen. Sproei 
deze in met een lichte sproeinevel, zodat deze vochtig blijft bij 
het aanbrengen terwijl u de plek reinigt. Met schuurbord met 
spons of inwasmachine reinigen.

Als beton

tuffset	G	kan	worden	gebruikt	
als snelreparatiebeton, als het 
wordt	vermengd	met	tuffgrit.

Als hechtbrug

Voor	gebruik	als	hechtbrug	moet	 tuffset	G	worden	gemengd	
met voldoende water, zodat er een dikke massa ontstaat.

Er mogen alleen hoeveelheden worden gemengd die binnen 
ca. 15 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20 °C 
worden verbruikt.

De mortel met bijvoorbeeld een kwast/borstel op de grondig 
gereinigde onderkant van de steen aanbrengen.

Hoogw
aardig
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tuffset 60 
ondersteunende

hoogwaardige mortel

tuffset G
preventief uitgevuld

opvulsel

bestaande
bestrating

tuffset 60 
ondersteunende

hoogwaardige mortel

tuffset G
Universele mortelbestaande

bestrating

Standaard metaal afdekking op 
een rijbaan:

Verzonken afdekking in bestrating:

Technische 
gegevens

Kleur Grijs

Verpakking 25 kg zak

Laagdikte 10 - 50 mm

Typisch waterverbruik 3 liter per 25 kg

Uithardtijd 1 uur

Verwerkingstijd 20 minuten

Verwerkingstemperatuur 2-30°C

Drukvastheid (20°C)
1 uur: ~25 N/mm²; 
3 uur: ~30 N/mm²;  
24 uur: ~40 N/mm²

Houdbaarheidsduur
12 maanden na 
productiedatum

Een ondersteunende hoogwaardige mortel voor het opstellen 
en nivelleren van metalen constructies en straatmeubilair op 
rijbanen en trottoirs.

Geschikt voor de publieke ruimte en bedrijfsterreinen, rijbanen 
en trottoirs, vooral op plekken die aan intensief en zwaar 
verkeer worden blootgesteld.

Belangrijkste kenmerken

• Snelle uitharding (60 minuten).
• 20 minuten verwerkingstijd.
• Plaatsing en nivellering van metalen    
 constructies in gebieden met veel verkeer.
• Duurzame oplossing voor noodgevallen.
• Vorstbestendig en zeer lange levensduur.
• Hoogwaardiger alternatief voor zand- en   
 cementmengsels.
• Polymeer- en harsvrij

De	montage	 van	 het	 systeem	 tuffset	 60	
met	tuffbau's	tuffset	G	is	conform	de	norm	
DMRB HD27/04 3.11.

Specialistische 
zestig-minuten-snelmortel

Technische ondersteuning en advies vindt u op pagina 18.
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gebruik van tuffset 60 en tuffset G voor
metaal in bestrating

Schritt 4 
Correcte positie 
controleren en 
aanpassen.

Schritt 5 
60 minuten laten 
zetten.

Schritt 1 
Apparaten 
voorbereiden.

Schritt 6 
Vermengen en tuffset 
G gelijkmatig gieten.

Schritt 2 
Water en tuffset 60 
mengen.

Schritt 7 
Bestrating leggen.

Schritt 3 
Steunbed opbouwen 
en metaal 
positioneren.

Bij het herstellen van een aanwezige constructie dienen alle losse/
defecte stenen/bestrating te worden verwijderd.

Zorg	ervoor	dat	tuffset	60	alle	holle	ruimtes	onder	het	frame	opvult.

Zodra	tuffset	G	hard	wordt,	kan	er	een	oppervlaktelaag	worden	
gelegd, d.w.z. granietlagen of bitumineuze slijtlagen. Als alternatief 
kan	tuffset	G	worden	gebruikt	als	oppervlaktelaag.

Vier	uur	nadat	de	mortel	tuffset	G	is	aangebracht,	kan	het	gebied	
weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

De voordelen zijn:
• Snelle sterktetoename (vergelijkbare producten zetten 

zich snel, maar nemen niet zo snel toe qua sterkte, wat 
tot voortijdige schade leidt als het gebied te vroeg wordt 
vrijgegeven voor het verkeer).

• Verwerking 
	 	 tuffset	60:	een	ondersteunende	mortel	met	een		
  consistentie die vergelijkbaar is met een zand-/ 
	 	 cementmengsel.	tuffset	G:	een	vloeibaar	mengsel	dat		
  hecht op de omgevingsondergrond en holle ruimtes vult  
  zodat het metaalwerk structureel wordt bevestigd.

• Gebruiksvriendelijk (snel en eenvoudig ter plekke in een mixer 
of emmer gemengd, waarbij alleen water hoeft te worden 
toegevoegd).

tuffset	60	in	combinatie	met	tuffset	G	biedt	een	oplossing	voor	snelle	structurele	montage	van	metalen	constructies	op	intensief	gebruikte	rijbanen	en	bestrating.	Al	binnen	vier	uur	kunnen	deze	
weer	worden	gebruikt.	tuffset	60	en	tuffset	G	kunnen	snel	en	eenvoudig	ter	plaatse	worden	gemengd.

met

Belangrijke informatie en toepassingen

Hoogw
aardig
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Schwammbänder 
und Zubehör

Pergo® 880 Pergo® 200 RS

Vervangen van doorlopende  
sponsbanden, onderdelen en 
de Pergo® schuimstop.

Benzine
De inwasmachines van de serie Pergo® beschikken over 
een doorlopende sponsband, die door een wateremmer en 
rol wordt getrokken. Aan te bevelen bij het voegen van grote 
verharde oppervlakken.

Elektrisch
De inwasmachines van de serie Pergo® beschikken over 
een doorlopende sponsband, die door een wateremmer en 
rol wordt getrokken. Aan te bevelen bij het voegen van grote 
verharde oppervlakken.

Elektrisch

InwasmachinesPe
rg

o®
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Vermengen Handgereedschap

Dwangmenger

Mengarmen bewegen door 
de mengpan bewogen en 
vermengen het materiaal.

Sponsbordset

Geleverd wordt een 23-liter emmer met een schuurbord met 
spons.
De set is zeer eenvoudig te bedienen en beschikt over een 
eenvoudig te reinigen dubbele rol, die boven op de emmer 
bevestigd is en waarmee de spons gemakkelijk kan worden 
gereinigd.

Trekker

Voor het aanbrengen van 
voegmortel. Drukt materiaal 
in de voegen en verwijdert 
restanten.

Hoewel	voor	het	gebruik	van	de	producten	van	tuffbau	maar	weinig	specialistische	gereedschappen	vereist	zijn,	zijn	er	toch	enkele	die	het	leven	gemakkelijker	maken	en	de	efficiëntie	ter	plekke	
aanzienlijk verbeteren.
Het hier afgebeelde productassortiment is een selectie van onze favorieten, gebaseerd op eigen ervaringen en feedback uit de branche.

Kunststof/rubber hamer

Robuuste hamer met zachte, niet afgevende koppen.

Superplastic en rubberen koppen met behuizing van gietijzer
of aluminium.

Technisch advies, verkoop en ondersteuning

Gereedschap & apparatuur

Bij	de	voorbereiding	op	de	bouwwerkzaamheden	informeren	we	bouwbedrijven	en	handwerkers	over	specifieke	meng-	en	legvereisten,	technieken,	tips	en	tricks,	gereedschappen,	uitrusting	en	
logistieke kwesties. Met ons advies bespaart u zich tijd en geld ter plaatse. Tijdens de bouwfase bieden we ondersteuning op locatie en scholingen voor verwerkers, die afgestemd zijn op de 
specifieke	eisen	van	uw	project.

Wij	bieden	deze	waardevolle	technische	ondersteuning	kosteloos	aan,	want	tuffbau	wordt	graag	geassocieerd	met	succesvolle	professionele	projecten.
Neem zo vroeg mogelijk in uw project contact met ons op en ons ervaren technische team helpt u graag verder.

Tel.: +31 (0) 73 80 80 888        E-mail: mail@tuffbau.com

Ondersteuning
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Website:	 www.tuffbau.com

Telefon: +31 (0) 73 80 80 888

tuffbau	International	GmbH	&	Co	KG	
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