NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT

VERBRUIK

> P.T.B.-FILLER 12: Grijsbruin
> Steen: Forum cromo

P.T.B.-FILLER
P.T.B.-FILLER
Bereken uw verbruik op
www.compaktuna.be

WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL VOOR GEVELSTENEN
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> P.T.B.-FILLER 14: Bruinbeige
> Steen: Agora donkergrijs

IMPERPLAST®
Beschermt buitenmuren
en gevels
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> P.T.B.-FILLER 13: Donkergrijs
> Steen: Agora Titaangrijs

• Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakvloeistof
gebruiken!
• Zorg zo veel mogelijk voor identieke werkomstandigheden (temperatuur, vochtigheid,
ondergrond, weersomstandigheden)
• Wij raden aan om voor éénzelfde werk de totale
hoeveelheid benodigde producten ineens aan te
schaffen
• Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen
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> P.T.B.-FILLER 15: Roestbruin
> Steen: Blue Velvet
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> GOEDE VERWERKBAARHEID

WERKWIJZE
STAP 1
P.T.B.-FILLER wordt aangemaakt met ongeveer
10% à 15% water t.t.z. ongeveer 2,5 L tot
3,75 L water op 25 kg product.

STAP 2
De horizontale voegen stevig aandrukken
met een voegijzer, daarna de verticale
voegen invoegen en stevig aandrukken met
een voegijzer.

> ARM AAN KALKUITBLOEIINGEN
> WATERAFSTOTEND

De goede verwerkbaarheid van de mortel
laat toe efficiënt en snel in te voegen. Speciale
toeslagstoffen zorgen voor een minimum aan
witverkleuring/kalkuitbloeiing van de voeg.
Om de duurzaamheid van het voegwerk
te garanderen is de voegmortel tevens
waterafstotend gemaakt.

Een kleurassortiment van 14 kleuren is
standaard beschikbaar, waarbij naast
de basiskleuren ook nieuwe kleuren
beschikbaar zijn, passend bij de actuele
gevelstenen.
• De kleur 12 grijsbruin is een kleur die
aanleunt bij een aantal moderne stenen
zoals Forum Cromo en 04 Platina.
• Kleur 13 donkergrijs past goed bij een
steen Agora Titaan Grijs.
• Kleur 14 bruinbeige heeft dezelfde toon
als een steen Agora donkergrijs en de
kleuren 43 Argentis en 45 Lithium.
• Kleur 15 roestbruin heeft eenzelfde
ondertoon als kleuren Blue Velvet,
Forum Cobra en een blauw-rood
genuanceerde steen.

Kleuren P.T.B.-FILLER volgens prijsklasse

> MODERN KLEURASSORTIMENT
Met de verpakking in plastic zakken kan
de kwaliteit van onze voegmortel voor
gevelstenen langer gegarandeerd worden.
Ook het transport van de zakken in een open
vrachtwagen, en een onverwachte regenbui
op de werf zijn geen probleem meer!

BESCHIKBARE KLEUREN

Prijsklasse Kleuren
1 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13
2 4, 5, 10, 11, 15
3 14

STAP 3
Het overtollige product mooi afvegen met
een droge borstel.

Voor het invoegen van gevelstrips op
een minerale ondergrond, adviseren wij
een minimale voegdiepte die de helft
van de voegbreedte bedraagt, en een
aanmaakvloeistof bestaande uit 1 deel
COMPAKTUNA® (PRO) voor 3 delen water.
De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande
het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten!
Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.
Polytechnisch Bedrijf (P.T.B.®) - COMPAKTUNA® is EN ISO 9001 gecerctificeerd | Certificaat: BE 04/1432.QA | RPR Gent RPM | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium | Tel.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | e-mail: info@compaktuna.be | Zie onze website: www.compaktuna.be

