
P.T.B.-FILLER Waterafstotende voegmortel 
voor gevelstenen[

Eigenschappen
Gebruiksklare, droge voegmortel, vochtwerend samengesteld, bestaande uit 
gereinigd en gezeefd zand, cement en aangepaste toeslagstoffen. P.T.B.-FILLER 
wordt gebruikt voor het voegen van alle metselwerk in baksteen, natuursteen, enz.
P.T.B.-FILLER bestaat in verschillende kleuren, welke eventueel onderling droog 
gemengd kunnen worden.

P.T.B.-FILLER kan als CG 2 W geklasseerd worden.

BEREKEN UW VERBRUIK OP COMPAKTUNA.be
Mengverhouding Verbruik Verpakking

± 2,5 L à 3,75 L water per zak van 25 kg  
(± 10 à 15%)

250 g/lm (voeg 1x1 cm) 25 kg PE

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

Nr. 1 grijs, nr. 2 wit, nr. 3 lichtgrijs, nr. 4 grijszwart,  
nr. 5 beige, nr. 6 rustiek, nr. 7 zilvergrijs, nr. 8 licht 
beige, nr. 10 baksteenrood, nr. 11 oranje, nr. 12 grijs-
bruin, nr. 13 donkergrijs, nr. 14 bruinbeige,  
nr. 15 roestbruin

Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid 
en aard van de materialen

+ 5°C tot + 30°C

Voldoet aan eis volgens
NBN EN 13888
MPa (N/mm²)

TECHNISCHE PARAMETERS

Buigsterkte na droge bewaring
Buigsterkte na vries-dooicycli
Druksterkte na droge bewaring
Druksterkte na vries-dooicycli
Krimp
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)

 ≥ 2,5 
 ≥ 2,5
 ≥ 15
 ≥ 15
 ≤ 3 mm/m 
 ≤ 2 g 
 ≤ 5 g

CG 2 W

CONFORM

N
B

N EN 13888

+30°

+5°



P.T.B.-FILLER

Gebruiksaanwijzing
Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. 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. 
Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen! Zorg zo veel mogelijk voor 
identieke werkomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ondergrond, 
weersomstandigheden).

Opmerkingen
- Klaargemaakte cementmortels kunnen, onafhankelijk van onze wil, 

kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die 
zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen 
daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. Wij raden aan om voor 
éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te 
schaffen.

- Voor het opvoegen van vensters en deuren raden we onze elastische 
voegenkit (P.T.B.-SILICONE SN & NA) aan.

- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en 
directe zon.

- Bij het invoegen van nieuw gemetste muren dienen deze minstens 1 
maand oud te zijn.

- Gevels bij voorkeur dezelfde dag invoegen, om kleurverschillen te wijten 
aan de weersomstandigheden te vermijden. Steeds dezelfde hoeveelheid 
aanmaakwater gebruiken.

- Een voegdiepte van minstens 1 cm aanhouden. 
- Voor het invoegen van steenstrips, gelieve ons te contacteren.
- Raadpleeg Technische Voorlichting 208 – Opvoegen van metselwerk.

Verpakking
P.T.B.-FILLER is leverbaar in grijze, witte, lichtgrijze, grijszwarte, beige, 
rustieke, zilvergrijze, licht beige, baksteenrode, oranje, grijsbruine, 
donkergrijze, bruinbeige en roestbruine kleur in polyethyleen zakken van  
25 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten  
verpakking en droog bewaard.

Beschikbaar in volgende kleuren
Vraag naar onderstaande kleurenkaart. (de kleuren worden bij benadering 
weergegeven)

P.T.B.-COMPAKTUNA®
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De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-
geschreven 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. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
BV POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.


