
Verwerken op monokorn 

Toepassing:
Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is geschikt voor het maken van  
waterdoorlatende gebonden dragende lagen van drainbeton of éénkorrel beton 
met 15-20% holle ruimte voor gemiddelde belastingen.

 
Normalisatie: 
Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is een droge mortel, gemaakt van  
cement volgens DIN EN 197, tras vol- gens DIN 51043 en specifieke additieven  
ter verbetering van de verwerkbaarheid en producteigenschappen.

Verpakking
25 kg zak

 

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Stap 1: 
Het aanmaken van drainagemortel

Stap 2: 
Op de rugzijde van de tegel lijm aanbrengen

Stap 3: 
De tegel op de drainagemortel leggen

Stap 4: 
De tegel in de nog niet uitgeharde drainagemortel  
aanbrengen



Verwerkingsschema

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Monokorn kan eenvoudig worden aangemaakt door Limburgs Grind 4-8 mm te mengen 
met het Tubag Bindmiddel in een verhouding 5 op 1. Het mengen dient machinaal te 
gebeuren met toevoeging van water. Maak altijd kleine hoeveelheden aan, die u  
vervolgens meteen verdeelt op de plaats waar u de bestrating of de tegels direct gaat 
verwerken. Pas als deze hoeveelheid is verwerkt, weer nieuwe monokorn aanmaken.

De monokorn wordt aangebracht in een laagdikte van 5-10 cm en vervangt de  
traditionele stabilisatielaag. Om een goede hechting van tegels aan de monokorn te  
garanderen, dient u de rugzijde van de tegels te voorzien van een geschikte tegellijm. De 
tegel met tegellijm wordt direct in de nog niet uitgeharde monokorn geplaatst.

Door het gebruik van een monokorn wordt het vocht optimaal afgevoerd, waarbij  
optrekkend vocht tot een minimum wordt teruggebracht. De tegels of de bestrating  
dienen altijd onder afschot van minimaal 1-1,5 % te worden aangebracht. Hoewel 
monokorn de noodzaak van dilataties verkleint, dient er zeker bij grote oppervlakte te 
worden bekeken of dilataties nodig zijn. Door de drainerende werking van monokorn, 
kan er één dag na de verwerking al worden gestart met het voegen.
 


