
tubag

Het origineel!
Cement wordt pas echt trascement als er 40% Rijnlandse 
tubagTrass in zit. De tubagTrass maakt de specie smeuïg en 
beschermt tegen uitbloeiingen. Een absolute must als u natuur-
steen gaat leggen of metselen. Ervaar nu zelf de  fenomenale 
eigenschappen van dit natuurlijke bouwmateriaal.
www.tubag.nl
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Trascement 
original 40 L

Trasmehl

TZ-o TM

Toepassing:

CEM IV/B (P) 32,5 N 
conform DIN EN 197
Gecontroleerd door 
de Verein Deutscher 
Zementwerke e.V. 
(VDZ)

Trasmeel conform 
DIN 51043

Normalisatie:

Voor iedere toepassing 
het juiste product 

Wij geven u graag advies:

tubag
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Latent-hydraulisch
poeder; bevordert 
de stevigheid in 
combinatie met kalk 
of cement. 

Trascement 
rapid

TZ-r

Voor productie 
van zachte, goed 
verwerkbare en 
resistente beton en 
mortel voor bouw-
terreinen, buiten en 
binnen, b.v. 
B 25, B 35, gevel-
werk en bedspecie. 
In het bijzonder 
voor plaatsing van 
gevoelige natuurs-
teenbekledingen en 
keramische vloerbe-
dekkingen resp. pla-
ten / tegels, omdat 
met dit product het 
risico van uitslag 
beperkt wordt. 

Trascement uit 
portlandcement
CEM 52,5 R con-
form DIN-EN-197 
en tras volgens 
DIN 51043. 

Trascement 
spezial

TZ-s

Voor het aanmaken 
van een smeuïge, 
goed te verwerken 
en resistente mor-
tel voor binnen en 
buiten. Biedt de 
hoogst mogelijke 
bescherming tegen 
verkleuringen en 
kalkuitbloeiingen bij 
hoogwaardige natu-
ursteen (bijv. Carara, 
Jura e.a.) Bijzonder 
geschikt voor het 
leggen van uiterst 
kwetsbare natuurs-
teen die gevoelig 
zijn voor verkleurin-
gen alsmede voor 
keramischetegels.
Trasgehalte ca. 
50%.

Speciaal cement 
van Rijnlandse tras 
conform DIN 51043, 
cement CEM I 52,5 
R conform DIN EN 
197 en bijzondere 
additieven

Traskalk
HL 5

TK

Verpakking: 25 kg zak 25 kg zak25 kg zak 25 kg zak 25 kg zak

Uitlevering: 25 kg geeft ca. 25 l 25 kg geeft ca. 29 l25 kg geeft ca. 25 l 25 kg geeft ca. 25 l 25 kg geeft ca. 29 l

Hydraulische kalk 
HL 5 conform 
DIN EN 459 

Voor het aanmaken 
van goed verwerk-
bare  mortel, voor 
binnen en buiten, 
die tevens goed 
bestand is tegen 
milieu-invloeden.
Voor het metselen 
van zichtmetselwerk 
en het leggen van 
kwetsbare natuurs-
teen en keramische 
tegels. Door het 
hoge gehalte van 
ca. 40% eersteklas 
Rijnlandse tubag 
Trass wordt het 
risico op uitbloeiin-
gen kleiner.

Voor productie van 
zachte, goed ver-
werkbare, resistente, 
stabiele, slagregen-
bestendige en wa ter-
dampspreidende 
morteltypes voor 
binnen en buiten: 
b.v. mortel voor 
muren, voegen, 
gevel- en plaveisel-
werk, als pleister-
werk voor bin nen en 
buiten.
Ter beperking van het 
risico van kalkuits-
lag. Ter stabilisering 
en versteviging van 
zware grond, voor 
funderingslagen en 
ondergrondse op per -
vlakken en ter ver-
steviging van opvul-
grond, aanaardingen 

tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG
Postfach 1180 · D-56638 Kruft
Tel. +49 (0) 26 52/8 13 50
Fax +49 (0) 26 52/8 13 33
info@tubag.de · www.tubag.nl


