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P.T.B. - COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium

 
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01 
E-mail: info@compaktuna.be
0400.166.768, R.P.R. / R.P.M. GENT

WWW.COMPAKTUNA.BE
 
U kan ons raadplegen op ons groen nummer  
(BE) 0800 92 279 / (NL) 0800 022 55 98

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 publi-
catie 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.



MENGVERHOUDING 
Laagdikte

COMPAKTUNA® 
PRO / water

Cement /  
rijnzand

2 tot 5 mm 1/3 1/2

5 tot 10 mm 1/4 1/3

> 1 cm 1/5 1/3

VERLIJMEN VAN STENEN EN TEGELS WATERDICHT MAKEN VAN EEN CEMENTMORTEL, 
VOOR PLEISTERWERKEN EN REPARATIEWERKEN

FIXEREN VAN DE ONDERGROND

VOEGWERKEN VAN GEVELS, NATUURSTEEN WAAR  
MET EEN AARDVOCHTIGE MORTEL GEWERKT WORDT

HECHTEN OP EEN GLADDE ONDERGROND  
ZOALS BETON (BETONLASSEN) OF ISOLATIEPLAAT

WATERVAST MAKEN VAN EEN GIPSMORTEL METSELEN VAN KIMBLOKKEN,  
GLASBLOKKEN, BETONBLOKKEN
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De verdunning van COMPAKTUNA® PRO is afhankelijk van de dikte  
van je cementeerlaag. Als algemene regel geldt dat hoe dunner  
de cementeerlaag, hoe sterker geconcentreerd COMPAKTUNA® 
PRO toegepast wordt. (1 deel cement met 3 delen zand)

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 3 delen 
water als aanmaakvloeistof voor je zand / cement mengsel.
(1 deel cement met 3 delen zand)

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 4 delen 
water om je ondergrond te fixeren.

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 1 deel  
water als aanmaakvloeistof voor je zand / cement mengsel.
(1 deel cement met 1 deel zand)

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 3 delen 
water als aanmaakvloeistof voor je cementmortel.
(1 deel cement met 3 delen zand)

In een beton zal een toevoeging van 1 deel COMPAKTUNA® PRO  
voor 8 delen water een verhoogde waterdichtheid opleveren.

COMPAKTUNA® COMPAKTUNA® PRO



Toepassing

Volume-
verhouding 

cement/       
rijnzand

Volume-
verhouding 

COMPAKTUNA® 

(PRO) /water

Dikte Oppervlakte/ liter COMPAKTUNA® (PRO)

Grondlaag    
voor poreuze ondergronden - 1/4 - 20 m²/liter of 0,05 liter/m²

Aanhechtingslaag/hechtbrug/betonlas    
voor op baksteen, beton,… 1/1 1/2 ca. 2 mm 7 m²/liter of 0,07 liter/m²/mm
voor op leisteen, gladde beton, isolatieplaten,.. (2) 1/1 1/1 ca. 2 mm 5 m²/liter of 0,1 liter/m²/mm

Kleefmortel    
voor faïence, keramiek en mozaïek 1/2 tot 1/3 1/2 2 à 3 mm 5 m²/liter of 0,08 liter/m²/mm
voor natuursteen en isolatieplaten (1) (2) 1/2 tot 1/5 1/1 2 à 3 mm 4 m²/liter of 0,13 liter/m²/mm

Plaatsingsmortel
voor faïence, keramiek en natuursteen (1) (2) 1/3 1/3 10 mm 2 m²/liter of 0,05 liter/m²/mm

Voegmortel    
voor gevels - aardvochtig 1/3 à 1/4 1/4 12 x 15 mm 140 lopende m voeg/liter of 7 ml/lopende meter
voor binnenvloeren - plastisch en afpoederen 1/3 à 1/4 1/6 5 x 10 mm 250 lopende m voeg/liter of 4 ml/lopende meter
voor faïence - pasteus 1/3 1/3 3 x 8 mm 625 lopende m voeg/liter of 1,6 ml/lopende meter
voor natuursteen en terassen - aardvochtig 1/3 1/3 10 x 10 mm  77 lopende m voeg/liter of 13 ml/ lopende meter

Chape/cementering op cementondergrond 
zeer dunne betonreparatie 1/2 1/1 tot 1 mm 8 m²/liter of 0,13 liter/m²/mm
dunne betonreparatie 1/2 1/2 tot 2 mm 12 m²/liter/mm of 0,085 liter/m²/mm
betonreparatie - dunne slijtlaag (1) 1/2,5 1/3 tot 5 mm 16 m²/liter/mm of 0,064 liter/m²/mm
hechtende slijtlaag (1) 1/3 1/4 tot 10 mm 2,3 m²/liter/cm of 0,43 liter/m²/cm
hechtende dekvloer (1) 1/3 1/5 tot 50 mm 2,5 m²/liter/cm of 0,4 liter/m²/cm
cementdekvloer (chape) 1/4 1/8 tot 80 mm 2,7 m²/liter/cm of 0,27 liter/m²/cm

Waterdichte cementering - COMPAKTUNA® PRO    
algemene buitencementering (1) 1/2,5 tot 1/3 1/4 10 mm 0,5 liter/m²/cm dikte
voor kelders, waterputjes, zwembaden (3)    

Metselmortel
voor extra kleefkracht 1/3 tot 1/4 1/5 12 x 140 x 1000 mm 14 lopende meter/liter

Gipsmortel
voor extra kleefkracht en meer watervast - 1/6 5 mm 2 m²/liter/5 mm of 1 liter/m²/cm 

(1) met vooraf een aanhechtingslaag

(2) bij gebruik van natuursteen is witte cement aanbevolen

(3) zie gebruiksaanwijzing voor waterdichte kelders

Bovenstaande verbruiken zijn richtwaarden ter goeder trouw weergegeven, afhankelijk van het type cement, type zand, de ondergrond en de algemene werkomstandigheden.

Toepassing

Cement/ 
rijnzand

CoMpaKTUna® 
(pRo)/ water

DiKTe VeRbRUiK 

oppervlakte/ liter CoMpaKTUna® (pRo)

MengVeRHoUDing 

Mengverhoudingen & verbruik CoMpaKTUna® (pRo)
Verdedelen en verbeteren van alle mortels en beton
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