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Tras-Kalk voorspuit- 
mortel VSP-wta   
 

 
 
droog                                                                                 897626 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550 en 
EN 998-1. Fijnheidsmodules en korrelopbouw volgens DIN 13139, korrelopbouw: 
0-4 mm. Bindmiddel: cement. Mortelgroep PIII.  
Ter verbetering van de hechting tussen ondergrond en saneerpleister.  
Kleur: grijs. 
Sulfaatbestendig, volgens de eisen van WTA* 2-9-04. 
(*wta: intern. ver. wetenschappelijke technische werkgroep voor de restauratie van monumentale 
gebouwen).  

 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 40 kg.  
Droog opslaan. 
 

Opbrengst: 
 

40 kg droge mortel VSPwta, aangemaakt met ca. 6,5 liter water levert ca. 24 liter 
gebruiksklare voorspuitmortel op, verbruik afhankelijk van de toepassing. 
 

Toepassing: 
 

Voor het aanbrengen van een wratvormige, halfdekkende of volledig 
dekkende voorspuitlaag (hechtbrug) voor de Tubag saneerpleistersystemen. 
VSPwta is voor verschillende metselwerkondergronden en beton geschikt, maar 
speciaal ontwikkeld voor de sanering van historisch, met zout belast en 
vochtig metselwerk. Voor buiten en binnen, als hechtlaag voor zout 
opnemende en zout opslaande Tubag mortels. 
VSPwta kan met de hand en machinaal worden verwerkt met daarvoor geschikte 
spuitmachines. De eigenschappen van verschillende machines zijn hierbij in acht 
te nemen.  
VSPwta is geschikt voor nieuwbouw en restauratie. Niet geschikt voor isolerende 
(stenen) ondergronden. Dient van een tras-kalk afwerkpleister TKPwta of 
TKSwpa te worden voorzien. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Bij oud 
metselwerk dienen oude stuclagen verwijderd te worden. Afgebikte 
ondergronden goed stofvrij maken door met perslucht schoon te blazen. De 
VSPwta dient veegvast afgebonden te zijn alvorens saneerpleister aan te 
brengen. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel VSPwta met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene 
massa.  
VSPwta met de hand of machinaal in laag aanbrengen. 
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te 
worden beschermd.  
Verwerkingstijd: ca. 2 uren. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
Ca. 4-6   kg/m

2
 bij voldekkende verwerking 

Ca. 8-10 kg/m
2
 bij wratvormige verwerking 

Behalve zuiver water mogen er geen ander stoffen aan VSPwta worden 
toegevoegd. 
Dit product bestaat uit cement en reageert met vocht/water alkalisch, derhalve 
huid en ogen beschermen. Bij aanraking met schoon water afspoelen. Bij contact 
met de ogen direct arts raadplegen.  

Volgens Technische Informatie van Quick-Mix/Tubag Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 


