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Over
TEFAB
ALTIJD DE JUISTE KEUZE 
De grond is ons werkterrein. De grond is ook 

waar we met z’n allen veilig en gezond op willen 

wonen, werken en leven. Om dat voor onszelf en 

de generaties na ons in stand te houden weten we 

allemaal dat we niet op de huidige voet zo door 

kunnen gaan. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Ook wij 

kunnen daar binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw 

een belangrijke bijdrage aan leveren met de juiste, 

duurzame materialen. 

TEFAB BIEDT U DIE KEUZE!
Van oudsher kent u ons als (T&F) dé leverancier 

van onder andere geotextielen, folies en grids, 

maar ondertussen zijn we heel wat stappen verder. 

We denken en handelen vanuit de geotechnische 

oplossing en gaan er vol voor om duurzaamheid ook 

binnen de GWW naar een hoger plan te tillen. Hierbij 

zet TEFAB zich in om voor elke geotechnische 

toepassing een ‘duidelijk duurzame’ oplossing 

te bieden. Of dit nu traditionele toepassingen, 

maatwerk, confectie of biobased alternatieven zijn. 
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Geotextielen

Een geweven geotextiel is een (water)doorlaatbaar textiel 
vervaardigd uit polypropyleen granulaat. Dit geotextiel kent 
verschillende toepassingen:
•  Stabiliseren en/of versterken van de ondergrond om het 

draagvermogen te vergroten
•  Als filter- en drainagemateriaal om vloeistoffen door te laten 

en doorgang van gronddeeltjes te verhinderen
•  Als scheidingsmateriaal om vermenging van de verschillende 

bodemlagen te voorkomen

De verwerking van deze geotextielen in het werk verhindert 
bijvoorbeeld dat zand en/of granulaat van goede kwaliteit zich 
vermengt met de onderliggende grond. 

Geweven geotextielen spelen een belangrijke rol bij de aanleg 
van (tijdelijke) wegen, funderingswapening bij asfaltverharding/
straatsteenverharding, funderingslaag bij onverharde 

Geweven Geotextielen (Wovens)

Aanleg van een fietspad

wegconstructies, parkeerplaatsen of kustverdedigingswerken 
zoals taludbescherming en versterking van dijken en oevers. 

TF geweven geotextielen met een treksterkte boven de 80 
kN/m, de zogenaamde zwaardere weefsels, worden gebruikt 
in omstandigheden waar een hoge belasting noodzakelijk is, 
zoals bij tijdelijke bodemversteviging, oeververdediging en 
grondstabilisatie. 

De geweven geotextielen zijn met een reeks aan 
openingsgroottes en verschil in treksterktes direct uit 
voorraad leverbaar. Binnen het assortiment hebben we 
diverse treksterktes op voorraad waaronder:  

• TF18/18  kN/m | +/- 100 gr/m2   
• TF25/25 kN/m | +/- 125 gr/m2

• TF35/35 kN/m | +/- 140 gr/m2  
• TF40/40 kN/m | +/- 190 gr/m2

• TF60/60 kN/m | +/- 280 gr/m2

• TF80/80 kN/m | +/- 370 gr/m2

De TF18/18 is standaard op voorraad in de volgende maten: 
100 lopende meter met een breedte van 50 cm, 65 cm,  
80 cm, 105 cm, 131 cm, 160 cm, 200 cm, 262 cm, 325 cm,  
425 cm, 525 cm.  

Typen en treksterktes

Stabiliseren van grond

*  Alle andere sterktes zijn in diverse breedtematen 
beschikbaar op aanvraag 

*  Tevens is maatwerk/confectie op alle sterktes mogelijk
*  Boven de 80 kN/m kunnen we oplossingen bieden in  

PET/Polyester doeken tot 1.000 kN/m

De High Flow (HF180) geotextielen worden geweven van  
poly propyleen en polyethyleen garens waardoor deze hun 
specifieke structuur krijgen. Dat maakt ze uitermate geschikt 
voor erosiecontrole en infiltratietoepassingen. 

Dit doek heeft een hoge mechanische sterkte en uitstekende 
eigenschappen zoals de verhoogde waterdoorlaatbaarheid 
en zandwerendheid. HF180 is bij uitstek geschikt 
voor het omhullen van infiltratiekratten of buizen bij 

regenwatermanagement, als onderlaag voor betonblokken 
op oevers of drainerende lagen bestaande uit fijn zand 
en grind, draineersleuven en -lagen en voor sportvelden, 
paardenrenbanen en hemelwaterafvoersystemen.

Filtratie

High Flow Geotextielen
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Geotextielen

Een niet-geweven geotextiel (Non Woven) wordt vervaardigd  
uit vernaalde en al dan niet thermisch gebonden polypropyleen 
vezels. Met de uitzonderlijke hydrolyse eigenschappen 
vertonen deze Non Wovens de hoogste specifieke treksterkte 
uit de range en worden deze gebruikt voor (lichtgewicht)
scheiding, filter,- en beschermingstoepassingen, waarbij 
ze ideaal zijn voor filterinfiltraties en de omhulling van 
drainagesleuven. Daarnaast worden Non Wovens gebruikt voor 
diverse toepassingen zoals toegangswegen waar een hoge 
waterdoorlaatbaarheid is gewenst, verharde standplaatsen, 
wegen en spoorwegen, draineerlagen en parkeerplaatsen.  

Door het thermisch en mechanisch bindingsproces blijft de 
kwaliteit gelijk bij lager gewicht en geringere dikte, met als 
voordeel lagere transportkosten. 

De lichtere Non Wovens worden veelal ingezet als visueel 
signaleringsdoek of om grondsoorten te scheiden waardoor 
bijvoorbeeld verhinderd wordt dat zand en/of granulaat van 
goede kwaliteit zich vermengt met de onderliggende grond.  

De middelzware Non Wovens worden veelal toegepast voor 
infiltratie en bescherming van de onderliggende materialen 
zoals folies, buizen en infiltratiekratten.  

De zwaardere Non Wovens (met gewicht > 2 kilo/m2) worden 
veelal ingezet bij cruciale beschermingsomstandigheden zoals 
vuilstortplaatsen en zware oeverconstructies zoals tijdens  
het aanbrengen van stortstenen in oevers en dijkwerken. 

In een constructie waar meer stijfheid wordt gewenst, kan 
een combinatie met een geogrid worden gerealiseerd.

Niet-geweven Geotextielen (Non Wovens)

Infiltratie

Binnen het assortiment vernaalde thermisch gebonden Non 
Wovens hebben we diverse treksterktes op voorraad waaronder:  

• NW6 kN/m | +/- 80gr/m2

• NW8 kN/m  | +/-100gr/m2

• NW10 kN/m  | +/-120gr/m2

• NW12 kN/m  | +/-145gr/m2

• NW16 kN/m  | +/-200gr/m2

• NW20 kN/m  | +/-235gr/m2

• NW25 kN/m  | +/-300gr/m2

• NW40 kN/m  | +/-500gr/m2

 
*  Beschikbaar in de standaard maat: 100 x 5,25m 
* Afwijkende maten op aanvraag
* Maatwerk/confectie op aanvraag

Typen en treksterktes

Composiet opstelling
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Soft Non Woven (SNW) geotextiel wordt vervaardigd volgens 
een min of meer gelijkwaardig proces als de thermisch 
gebonden Non Wovens, echter zonder een thermische 
bewerking. Hierdoor ontstaat er een grotere rek en een 
hogere doorponsweerstand. De Soft Non Wovens worden 
voornamelijk gebruikt in omstandigheden waarbij zowel 
een hoge treksterkte als hoge rek vereist is, zoals bij de 
bescherming van membranen/folies bij verschillende 
toepassingen, bescherming van boomwortels, en bij de wering 
van de Japanse Duizendknoop.  

• SNW14  | +/-120 gr/m2

• SNW25  | +/-200 gr/m2

• SNW40UV  | +/-300 gr/m2

Deze Soft Non Woven, de TFDK40SNW, wordt ingezet om de 
(her)groei van de Japanse Duizendknoop te reduceren. Dit 
wordt gedaan door het speciaal inpakken van de groeilocatie 
met dit niet-thermisch gebonden vlies. Door de hoge 
doorponsweerstand en grote mate van flexibiliteit kan deze 
Non Woven de groeikracht van de JDK wortels weerstaan. 
Deze toepassing is tevens opgenomen in de Handleiding: 
‘toepassen ondergronds worteldoek binnen stedelijk gebied 
ter bestrijding van Japanse Duizendknoop’. Deze handleiding 
is op te vragen via de website www.TEFAB.nl

De Protec Non Woven kenmerkt zich door een grotere  
dikte en een hogere rek dan standaard vernaalde niet-
geweven geotextielen. Hierdoor zijn deze geotextielen ideaal 
voor beschermings- en drainagetoepassingen waarbij een 
dikke dempingslaag en een hoge rek cruciale eisen zijn voor 
het ontwerp.  

Veel voorkomende toepassingsgebieden van de Protec zijn 
onder meer bescherming van kostbare pijpleidingscoatingen 
bij opvulling van leidingsleuven, gebruik als erosiewerende 
laag onder rotsbewapening bij kustverdedigingsprojecten en 
als beschermende demping voor stortplaatsen en reservoirs. 
Door de grotere dikte biedt Protec niet-geweven geotextiel 
betere waarden voor waterstroming in het vlak dan standaard 

vernaald niet-geweven geotextiel waardoor het voor bepaalde 
toepassingen ook kan worden gebruikt als drainagelaag.
 
Protec  | vanaf 300 gr/m2 tot meer dan 2.000 gr/m2

Niet-geweven Geotextiel (Soft Non Woven)

Toepassing SNW tbv Japanse Duizendknoop - TFDK40SNW

Niet-geweven Geotextiel (Protec)

Japanse Duizendknoop

Stabiliseren van grond

Bescherming
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Grids

Geogrids worden vervaardigd uit PP – PET en PVA garens 
of geëxtrudeerde strips en zijn verkrijgbaar in Biaxiaal en 
Uniaxiaal. Deze geokunststoffen worden gebruikt voor 
bodemversterking en worden veelal toegepast bij het 
realiseren van steile hellingen. De perfecte combinatie van 
geometrie en polymeren zorgt voor een optimale interactie 
tussen bodem en geogrids.
 
Geogrids zorgen voor een snellere bouwmethode en 
worden doeltreffend ingezet voor grondstabilisering 
onder bijvoorbeeld wegen en parkeerplaatsen. Door hun 
buigzaamheid en vervormbaarheid is het de meest geschikte 
oplossing voor variabele taludhoogtes en hellingen in een 
steilewandconstructie. Door de open structuur van de geogrids 
zal de wand tevens sneller begroeien, wat zorgt voor een 
natuurlijke inpassing in de omgeving en een erosiewerende 
functie. Door de toevoeging van geogrids in de constructie 
worden aanvulmaterialen, zoals gebroken puin, gereduceerd.  

Overige toepassingen zijn: 
•  De inzet bij vuilstortplaatsen om afschuiving van de grond 

op folie te voorkomen
•  Bij wegen die aangelegd worden bij slechte ondergrond 
• Bij een paalfundering (paalmatrasfunctie) 
• Bij spoorlijnen onder het ballastbed of bij inspectiepaden

Stabiele ondergrond

Geogrid: Bi- en Uniaxiaal

EnkaGrid MAX C bestaat uit een biaxiaal geogrid dat 
thermisch gebonden is aan een Non Woven geotextiel. 
Dit multifunctionele product zorgt voor de filtratie en 
scheiding die nodig is bij zowel tijdelijke als permanente 
bouwwerkzaamheden. Het geogrid stabiliseert de fundering 
en verbetert het draagvermogen, vermindert de vereiste dikte 
en verlengt de levensduur van de constructie. Tegelijkertijd 
voorkomt het niet-geweven geotextiel de vermenging van 
aangrenzende bodems en houdt bodemdeeltjes vast terwijl het 
water vrij kan bewegen. Door de unieke verbindingstechniek 
voor beide lagen is er voldoende ruimte voor een optimale 
vervlechting van korrelige gronden met de geogridstroken.

Composiet opstelling

Geogridcomposiet: Biaxiaal met een vaste Non Woven
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Een E-grid met vaste knooppunten is vervaardigd 
van polypropyleen platen waarbij met behulp van de 
extrusiemethode een patroon van gaten wordt gestanst, 
gevolgd door uitrekking in beide richtingen onder 
gecontroleerde temperatuur, om de trekkarakteristieken  
van het materiaal te bereiken. 

De E-grids worden ingezet voor grondstabilisering onder 
bijvoorbeeld wegen, rangeerterreinen en vliegvelden.  
De openingen tussen de vaste knooppunten zorgen ervoor 
dat granulaten zich vast kunnen zetten in de geperforeerde 
structuur (interlocking), waardoor effectieve versterking en 
opsluiting van de grond mogelijk wordt. E-grids vertonen 
weinig rek en zullen bij inbouw en gebruik weinig vervorming 
toelaten zodat spoorvorming tot een minimum beperkt is. 

Door het gebruik van E-grids kan de dikte van het 
aanvulmateriaal worden verminderd en de draagkracht  
van het onderliggende bodemmateriaal worden vergroot.

In combinatie met een Non Woven biedt het grid als 
geogridcomposiet, naast de versterkende functie, ook een 
scheidings- en filterfunctie.

Wapening

E-Grid

GOLPLA® gras- en grindplaten (grids) zijn vervaardigd van 
gerecyclede HDPE/PP kunststof en worden onder andere 
ingezet voor waterdoorlatende parkeerplaatsen, rondom 
gebouwen, in paardenbakken, voor noodwegen, bij tijdelijke 
evenementen, (inspectie)paden en plekken waar (tijdelijke) 
wegen en of terreinen bereikbaar moeten zijn voor verkeer. 
GOLPLA® platen zijn bestand tegen zware belasting en 
kunnen worden toegepast daar waar infiltratie van regenwater 
is gewenst. Met een juiste opbouw onder de GOLPLA® zorgt 
de fundering voor een stabiele ondergrond.  

De platen kunnen worden ingezaaid met graszaad voor een 
groene uitstraling of worden gevuld met grind of basalt om 
volledig te integreren in de omgeving. Bij het gebruik van grind 
zal een lichte Non Woven toegepast moeten worden om onder 
andere inmenging van het grind in de grond te voorkomen.  
De GOLPLA® gras- en grindplaten kunnen na gebruik weer 
100% gerecycled worden. 

GOLPLA® platen zijn verkrijgbaar in de kleuren:  
Zwart/Grijs/Groen
• De groene variant wordt gebruikt voor grastoepassingen
• De grijze variant wordt gebruikt voor toepassingen met grind
•  De zwarte variant wordt gebruikt voor toepassingen met 

basalt en in paardenbakken

GOLPLA®

Gras- en grindplaten
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Anti-erosie

De EnkaMat ‘krullenmat’ is een driedimensionale polyamide 
structuurmat met een open structuur. Deze 3D-erosiemat 
heeft als doel om grond vast te houden en een drager te 
vormen voor gras of andere vegetatie. Hierdoor is het mogelijk 
om bijvoorbeeld de kruin van een dijk minimaal te ontgraven 
en stabiliteit te waarborgen. 

Gras of andere vegetatie groeit makkelijk door de open 
ruimtes van de mat waardoor al snel een groene oever kan 
ontstaan. Dankzij de structuur van de mat hebben de wortels 
een blijvend houvast waardoor permanent groene oevers het 
resultaat zijn. 

Veel voorkomende toepassingen zijn het weren van erosie 
op dijken, taluds en rivieroevers, kanalen en reservoirs, 
bescherming van oevers in watergangen en bescherming van 
wadi’s waar regenwater kan infiltreren. 

Anti-erosiemat steile wand

Anti-erosiemat

Daar waar extremere oeverbescherming gewenst is, kan 
de EnkaMat A20 ingezet worden. Deze driedimensionale 
voorgevulde geosynthetische structuurmat heeft een 
open structuur en is gevuld met een bitumengebonden 
mineraalfilter van steenschilfers en biedt een permanente 
bescherming tegen erosie. De structuurmat kan permanent 
onder water staan en heeft een flexibele werking doordat 
deze in veengrond mee kan bewegen. Dankzij de structuur 
van de mat kan gras of andere vegetatie makkelijk door de 
open ruimtes van de mat groeien waardoor al snel een groene 
oever kan ontstaan.  

De EnkaMat A20 mat is onderhoudsvrij en voldoet aan alle 
toelatingseisen van het besluit Bodemkwaliteit. 

Toepassingen voor A20 mat zijn:
•  Beschermen van oevers in watergangen zoals kanalen, 

sloten, overlopen
• Wadi’s waar regenwater moet infiltreren
• Bescherming van gemalen en duikers 

Bescherming helling

Anti-erosiemat A20
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Drainage

Enkadrain is vervaardigd van polyamide en biedt drainage-
oplossingen bij bouwprocessen zowel gedurende de bouwfase 
als tijdens het gebruik. De flexibele drainagematerialen 
bestaan uit een polymeer drainagekern, thermisch 
gebonden of gepuntlast op een beschermend en scheidend 
niet-geweven geotextiel aan één of beide zijden. Deze Non 
Woven houdt de drainagekern vrij van vervuiling. Enkadrain 
kan worden gebruikt in verschillende horizontale en verticale 
toepassingen voor drainage, bescherming en filtratie met één 
enkel product. Veel voorkomende toepassingsgebieden zijn 
vuilstortplaatsen, wegen en spoor, parkeerdaken. 

Eigenschappen met betrekking tot stijfheid, afvoercapaciteit 
of treksterkte variëren per producttype, net als de 
eigenschappen van het vlies.

Drainagemat flexibel

Enkadrain

De DELTA® -TERRAXX is een drainagemat en heeft een 
samenstelling van drukvaste HDPE noppen en aangelaste 
Non Woven in polypropyleen. DELTA® -TERRAXX kan 
zowel horizontaal als verticaal worden toegepast met een 
drukweerstand van 250kN, 400kN of 750kN. 

De speciale noppenstructuur van DELTA® -TERRAXX zorgt voor 
een uitmuntende afwatering. De mat beschermt bestrating 
en tegels langdurig tegen vorstschade en wordt ingezet als 
verticale drainage voor kelderwanden en als drainagelaag 
bij (benutte en onbenutte) platte daken, parkeerdaken en 
groendaken. De 10 mm hoge drainagelaag die door de DELTA® 
-TERRAXX wordt gevormd, is efficiënter dan 20 tot 30 cm 
dikke gangbare minerale drainagemiddelen zoals grind of 
split. Testen wijzen uit dat dit materiaal een verwachte 
levensduur van 100 jaar heeft.

DELTA® -TERRAXX

Drainagemat stijf
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Folies

Polyetheen, in de industrie ook wel polyethyleen genoemd, is 
een van ’s werelds meest gebruikte kunststoffen. Het komt 
voor in twee varianten: Low Density (LDPE) en High Density 
(HDPE). LD heeft een andere moleculaire structuur dan HD en 
is daarom ook lichter en flexibeler. 
 
LDPE folie is uitermate geschikt voor het afdekken van 
vervuilde grond en wordt tevens ingezet voor tijdelijke opslag 
van vloeistoffen van vervuilde grond. Tevens kan LDPE als 
maatwerkzeil (fabrieksmatig) gelast worden voor grotere 
oppervlakten, voor eb en vloed systemen in paardenbakken 
en voor (tijdelijke) wateropvangsystemen.

LDPE is in de dikte van 0,5 tot 1 mm beschikbaar. 

HDPE wordt veelal gebruikt als scheidingslaag en het wordt 
gebruikt als beschermfolie en watervoorzieningsplaatsen. 
HDPE neemt geen vocht op, is zelfs vochtafstotend en kan 
gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot +80°C

Afdekken vervuilde grond

LDPE & HDPE

Firestone PondGard is een kwalitatief hoogwaardige 
rubberfolie waarvan de unieke eigenschappen reeds jarenlang 
erkend worden door professionele hoveniers en -architecten.

EPDM wordt veelal toegepast in vijvers, al dan niet volledig op 
maat gemaakt en gelast.

Aanleg vijver

EPDM

Solar Black dubbel gecoat PE weefsel wordt als 
scheidingswand tussen boomwortels en het te beschermen 
gebied aangebracht.

Solar Black is een flexibel gecoat PE weefsel en kan makkelijk 
bij bestratingen, leidingen en rioleringen worden aangebracht.

Solar Black is leverbaar in diverse hoogtes en is getest bij “STFI” 
in Duitsland.

Verticale scheidingswand

Solar Black
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Faunawerende
mogelijkheden

Inogrid® is een innovatief grid van staalgaas voorzien van 
een speciale thermoplastische corrosiewerende coating 
dat ingezet wordt om graafschade te voorkomen door o.a. 
bevers, beverratten (nutria), konijnen, ratten, mollen en 
andere wilde dieren.  

Het Inogrid® heeft een maaswijdte van 40 x 40 mm. De maas–
wijdte is gekozen volgens natuurlijke maatstaven om uit te 
sluiten dat dieren met de snijtanden in het gaas klem komen te 
zitten. De speciale corrosiewerende coating geeft dit staalgaas 
een superieure resistentie tegen zout, zee, zand, stenen en 
zuren die in de grond zitten. De milieuvriendelijke coating is 
vrij van bisfenol A (BPA), halogenen, ftalaten en zware metalen 
en is speciaal ontwikkeld voor langdurige hechting in extreme 
omstandigheden. De coating voorkomt uitloging van zware 
metalen en daarmee aantasting van het ecosysteem.  
Met een levensduurverwachting van minimaal 50 jaar worden 
met Inogrid® gravers langdurig uit het gebied van kritische 
waterkeringen geweerd.  
www.inogrid.nl.

Verticale plaatsing

Inogrid® - Innovatie van & voor Hollandse bodem 

Tupogrid® is een variant op het Inogrid® en is beschikbaar in 
gegalvaniseerd staalgaas en RVS, afhankelijk van de gewenste 
beschermingsgraad en invloeden van buitenaf. Door de 
toepassing van RVS kan er geen uitloging van zware metalen en 
daarmee aantasting van het ecosysteem plaatsvinden.

Horizontale plaatsing

Tupogrid® 

Het groene/zwarte amfibiescherm is vooral bekend vanwege 
het gebruik tijdens de paddentrek die ieder halfjaar 
plaatsvindt in de lente en in de herfst. Tevens worden 
amfibieschermen gebruikt om klein wild via faunatunnels 
langs drukke wegen veilig over te laten steken. Voor tijdelijke 
toepassing is er een lichte variant beschikbaar en de 
schermen zijn tevens beschikbaar in een biobased uitvoering.

Amfibiescherm

Amfibiescherm
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De anti-erosie vezelmatten van TEFAB zijn geotextielen 
vervaardigd uit hergroeibare grondstoffen eventueel voorzien 
van een jute weefsel. Dit betreffen onder andere Kokos, Jute, 
Stro en Hennep. Dit type geotextiel wordt veelal toegepast 
bij de bestrijding van oppervlakte-erosie, bij de aanleg van 
taluds op zwakke grond, voor de tijdelijke versterking van 
wegverhardingen en bij tijdelijke scheiding en drainage 
van oppervlakken. Met de vezelmatten kan men door 
erosie bedreigde vlakken sneller, natuurlijk en eenvoudig 
beschermen. 

Afhankelijk van de toepassing kan het natuurlijk geotextiel 
verbeterd zijn met behulp van een (bio)behandeling. 
De materialen zijn bodemafbreekbaar of (industrieel) 
composteerbaar en laten dus geen resten achter in de grond. 

De biobased niet-geweven geotextielen zijn (biologisch) 
afbreekbare geotextielen. Er wordt hierbij gewerkt met 
organische, natuurlijke, en hernieuwbare grondstoffen zoals 
onder andere PLA die in de grond afbreekbaar of (industrieel) 
composteerbaar zijn. 

Niet-geweven geotextielen worden gebruikt voor tijdelijke 
(lichtgewicht)scheiding, filter- en beschermingstoepassingen 
voor onder andere folies, buizen, wegen, fiets- en 
wandelpaden, en tijdelijke parkeerplaatsen. De zwaardere 
Non Wovens kunnen ingezet worden bij cruciale 
beschermingsomstandigheden zoals tijdens het aanbrengen 
van stortstenen op oevers en dijkwerken, waar het materiaal 
alleen tijdens het aanbrengen een beschermende functie 
heeft (en daarna af mag breken). 

Bescherming helling

Aanleg tijdelijke weg

Natuurlijke Geotextielen 

Biobased Niet-geweven Geotextielen

Duidelijk duurzaam volgens TEFAB

Duurzaamheid is een breed begrip. In de Grond-, Weg- en Waterbouw kan dit staan voor een lange levensduur van 

materialen, het recyclen van gebruikte materialen, maar zeker ook voor de inzet van biobased of composteerbare 

producten. Continu ontwikkelen we daarom in samenwerking met onze producenten en techlabs innovatieve 

(biobased) materialen om de GWW verder mee te verduurzamen. Hierin kijken we ook naar de herkomst van 

bestaande materialen en naar de duurzame prestatie van producenten. Met trots kunnen we zeggen dat we in 

Nederland inmiddels de grootste leverancier zijn van biobased en composteerbare producten voor de Grond-, 

Weg- en Waterbouw.

Biobased & (Industrieel) 
Composteerbare producten
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Een bentonietmat is een fabrieksmatig geproduceerde 
minerale afdichtingsmat die meestal bestaat uit twee lagen 
geotextiel met als tussenlaag een bentonietpoeder. Wanneer 
de bentonietmat in aanraking komt met water en belast 
wordt, zwelt de bentonietmat en vormt zo een waterdichte 
minerale afdichting. Het geotextiel houdt enerzijds de 
bentonietpoeder vast en dient daarnaast als bescherming 
tegen indringen van wortels of scherpe stenen. 

De belangrijkste toepassing van de bentonietmat is als 
bodemafdichting van bijvoorbeeld vijvers en voor de afdekking 
van afvalstortplaatsen, water- en calamiteitenbassins en bij Plaatsen van bentonietmat

Bentonietmat

De Biopen is een pen van PLA. De houten pennen bestaan 
uit beukenhout en zijn 300 x 20 x 10 mm groot. Deze pennen 
zijn speciaal ontworpen voor het verankeren van geotextiel, 
onkruidwerende folie en andere producten die gebruikt worden 
voor erosiecontrole of onkruidonderdrukking. De pennen zijn 
uitermate geschikt in combinatie met (biologisch) afbreekbare 
geotextielen, zoals Duracover, jute of kokos.

PLA Biopen

Biopen en Houten pen

TEFAB voorbeplante kokosmatten en rollen zijn in het 
bijzonder geschikt voor de bescherming en verfraaiing van 
oevers, kademuren en singels.  
De kokosmatten en rollen zijn voorzien van diverse water- 
en oeverplanten. De kokosmatten worden op de kwekerij 
ingeplant met jonge oever- en waterplanten conform 
plantschema. De planten zijn minimaal één groeiperiode 
(maart t/m juli-augustus) in de kwekerij voorgegroeid 
waardoor bij aflevering het wortelpakket goed ontwikkeld is. 
De ondergrond is op deze manier beschermd en biedt alleen 
maar meer stabiliteit na verloop van tijd omdat de wortels 
van de beplanting de bodem bij elkaar houden. Hierdoor kan 
een oever snel worden voorzien van bescherming met een 
natuurlijke uitstraling. 

Een alternatief voor het gebruik van polypropyleen gronddoek 
is een gronddoek gemaakt van PLA dat wordt verkregen 
uit maïszetmeel. Dit gronddoek, Duracover, heeft dezelfde 
technische eigenschappen als PP-weefsels; het is lucht- 
en waterdoorlatend, krimpt nauwelijks (maximaal 2% bij 
70°C, over een periode van twee uur) en het is eenvoudig 
te plaatsen en te snijden. Bovendien bezit het een hoge 
treksterkte en is het UV-bestendig. Het doek is OK Compost 
– gecertificeerd en verwijst naar de volledige industriële 
composteerbaarheid van Duracover. De waardering ‘vier-ster-
biobased’ geeft het de hoogst mogelijke quotering.

Kokos voorbeplant

PLA geweven Geotextiel 

Aanbrengen kokosmatten

Plaatsen van Duracover

dijkversterking. Hierin dient de bentonietmat als vervanging 
voor de laag klei en moet deze zorgen voor een waterdichte 
laag en erosiebestendige bekleding.

Houten beuken pen
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Diversen

Voor diverse toepassingen is het wenselijk om 
bevestigingsmaterialen te gebruiken. Aangezien dit veelal 
maatwerk vereist, worden de juiste materialen geadviseerd bij 
aanvraag van een van de producten uit het assortiment.

IJzeren pennen

Bevestigingsmaterialen

Ons assortiment aan netten bestaat uit:
- Signaleringsnet t.b.v. PFAS grond 
- Signaleringsnet (oranje)
- Signalerings- / afbakeningsnet
- Zand- en stofschermen
- Netten voor bouwwerfhekken
- Dekzeilen voor bouwwerfhekken 
- Schaduwnetten
- Mollennetten

Afbakenen terrein

Netten

Ten behoeve van opslag en andere toepassingen bestaat  
ons assortiment uit: 
- (Geconfectioneerde) Zandzakken in elke maatvoering 
- (Geconfectioneerde) Groutzakken in elke maatvoering 
- (Geconfectioneerde) Big bags 
- Asbest- afvalzakken/big bags 
- (Geconfectioneerde) buisslurven in elke maatvoering

Opslag van restafval

Opslagmaterialen & Confectiematerialen

EPS hardschuimplaten zijn een interessante oplossing voor 
het verbeteren van de draagstructuur van zachte en niet 
compacte ondergronden.

EPS is een sterk, vormvast en licht materiaal.

Wij produceren EPS op iedere gewenste maat en/of in 
blokken met standaard afmetingen.

EPS is verkrijgbaar in verschillende drukvastheden van 6 ton/m2 

tot 30 ton/m2

EPS als funderingslaag

EPS Hardschuimplaten
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Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele onjuistheden.

Aantekeningen
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Duidelijk duurzaam in geotechnische toepassingen

TEFAB
Phantom 3
5126 RJ Gilze

T +31 (0)162 455 515
E info@TEFAB.nl

www.TEFAB.nl
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