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OVER T&F
T&F is toeleverancier en adviseur voor geotechnische toepassingen.
Het reguliere productassortiment van T&F bestaat onder andere uit geotextielen,
folies, grids en erosie-, drainage- en bentonietmatten. Zowel in de traditionele
toepassing, als wanneer ze uitkomst bieden bij projecten waarvoor een innovatieve of
duurzame oplossing wordt gezocht. Confectioneren en maatwerk maken hier vast
onderdeel van uit.
Duurzaamheid en circulariteit zijn binnen de grond-, weg,- en waterbouw niet meer
weg te denken. Daar waar de situatie het toelaat, worden natuurlijke materialen
vaker toegepast en groeit de vraag naar duurzame oplossingen.
Daarom zijn we dagelijks bezig met de ontwikkeling van biobased en afbreekbare
geotextielen, folies en producten om graafschade in bijvoorbeeld dijken te
voorkomen.

GEOTEXTIELEN
GEWEVEN GEOTEXTIELEN (WOVENS)
Een geweven geotextiel dient veelal als
scheidingsmateriaal, wapening en/of filtratie. Geweven
geotextielen zijn een kostenbesparende en
betrouwbare oplossing voor (tijdelijke) wegen en wordt
daarnaast gebruikt voor toepassingen zoals verharde
standplaatsen, parkeerplaatsen en
kustverdedigingsprojecten.
De geweven geotextielen zijn met een reeks aan
openingsgroottes en verschil in treksterktes direct uit
voorraad leverbaar. Hierdoor zijn ze toepasbaar in
verschillende situaties, van eenvoudige scheidingslaag
tot hoog belastbare omstandigheden.

AANLEG VAN FIETSPAD

TYPEN EN TREKSTERKTES
Binnen het assortiment hebben we diverse
treksterkten op voorraad waaronder:
• TF18/18 kN/m
• TF25/25 kN/m
• TF36/40 kN/m

• TF40/40 kN/m
• TF60/60 kN/m
• TF80/80 kN/m

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
Overige: diverse breedtematen beschikbaar op
aanvraag. Boven de 80 kN kunnen we oplossingen
bieden in PET / Polyester doeken tot 1.000 kN.
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STABILISEREN VAN GROND

GEOTEXTIELEN
HIGH FLOW GEOTEXTIELEN
De High Flow geotextielen hebben een hoge
mechanische sterkte en kenmerken zich door hun
specifieke water- en zanddoorlaatbaarheid. Uitermate
geschikt voor draineersleuven en lagen, sportvelden,
hemelwaterafvoersystemen en waterbouwkundige
toepassingen. Specifiek inzetbaar op toepassingen
waarbij niet alleen een hoge doorlaatbaarheid, maar
ook een goede filtratie van wezenlijk belang is.

FILTRATIE

NIET GEWEVEN GEOTEXTIELEN (NON WOVENS)
Een niet geweven geotextiel dient veelal als
scheidingsmateriaal, bescherming en/of filtratie. Niet
geweven geotextielen zijn vervaardigd uit vernaalde en
al dan niet thermisch gebonden stapelvezels. Dit
thermisch en mechanisch bindingsproces garandeert
superieure prestaties bij lager gewicht en geringere
dikte met als voordeel lagere transportkosten. Het
wordt gebruikt voor diverse toepassingen zoals
toegangswegen, verharde standplaatsen, wegen en
spoorwegen, draineerlagen en parkeerplaatsen.

SANERINGSWERK

TYPEN EN TREKSTERKTES
Binnen het assortiment hebben we diverse
treksterkten op voorraad waaronder:
• NW7
• NW8
• NW9
• Nw10
• NW12

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

• NW13
• NW15
• NW16
• NW18
• NW20

kN/m
kN/m
kN/m*
kN/m
kN/m

• NW21
• NW25
• NW26
• NW32
• NW40

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

* Beschikbaar in de volgende breedtematen:
200 cm, 262 cm, 400 cm en 525 cm x 100 meter.
Ook 525 cm x 50 meter.

SCHEIDEN VAN GRONDLAGEN

GEOTEXTIEL T.B.V. JAPANSE DUIZENDKNOOP
Om de (her)groei van de Japanse Duizendknoop te
reduceren is het inpakken van de groeilocatie een
mogelijkheid. Hiervoor wordt een niet-thermisch
gebonden vlies, de TFDK40SNW, met een hoge
doorponssterkte en grote mate van flexibiliteit ingezet
dat sterk genoeg is om de groeikracht van de JDK
wortels te weerstaan. Deze is tevens opgenomen in de
Handleiding ‘toepassen ondergronds worteldoek
binnen stedelijk gebied’ ter bestrijding van Japanse
Duizendknoop.

TFDK40SNW
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GRIDS
GEOGRIDS: BI- EN UNI AXIAAL
Variabele taludhoogtes en hellingen mogelijk
in 1 constructie.
-

Snellere bouwmethode
Natuurlijke inpassing in omgeving door
groen talud
Solide en bewezen oplossing bij
ruimtegebrek
Kosteneffectief alternatief voor
betonnen keerwand

Geogrids zijn geokunststoffen die worden gebruikt
voor bodemversterking. Ze worden gemaakt van PETen PVA- garens of van geëxtrudeerde strips die worden
gelast met lasertechnologie.

STABIELE ONDERGROND

E-GRID
Een E-Grid-geogrid is een geperforeerde plaat die
onder strikte omgevingsvoorwaarden onder een uni
axiale of bi axiale spanning is gebracht. Het resultaat is
een sterk geogrid met een georiënteerde structuur van
moleculen met continuïteit in de knooppunten. Die
knooppunten laten toe dat de granulaten zich
vastzetten in de geperforeerde structuur (interlocking).
Toepasbaar voor grondwapening.

WAPENING

STEILE WAND
Steile wanden kunnen door middel van de
bovenstaande producten geassembleerd worden. Met
behulp van geotextielen, geogrids en
anti- erosiematten is het mogelijk om wanden langs
wegen, dijken en taluds te plaatsen.

PLAATSEN STEILE WAND

GOLPLA®
Gras- en grintplaten zijn vervaardigd
van gerecycled HDPE/PP kunststof,
te gebruiken voor waterdoorlatende parkeerplaatsen,
rondom gebouwen, in paardenbakken, voor
noodwegen, bij tijdelijke evenementen etc. Geschikt
voor toepassingen met gras of grint.
GOLPLA® grasplaten zijn bestand tegen zware
belastingen en integreren zich volledig in de grasmat.
Golpla® platen zijn verkrijgbaar in de kleuren:
Zwart/Grijs/Groen.
GRAS- EN GRINTPLATEN
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ANTI-EROSIE
ANTI-EROSIEMAT
De Enkamat is een driedimensionale polyamidemat
met een open structuur. Het vermijdt erosie op dijken,
taluds en rivieroevers, kanalen en reservoirs.

ANTI-EROSIEMAT STEILE WAND

ANTI-EROSIEMAT A20
Daar waar extremere oeverbescherming gewenst is,
kan de Enkamat A20 ingezet worden. Deze heeft een
open structuur en is gevuld met een bitumen
gebonden mineraalfilter van steenschilfers en biedt
een permanente bescherming tegen erosie.

BESCHERMING HELLING

DRAINAGE
DRAINAGEMAT FLEXIBEL
De Enkadrain producten bestaan uit een assortiment
drainagematerialen met een polymeer drainagekern
verbonden aan een beschermend en filterend niet
geweven materiaal aan één of beide zijden. Enkadrain
kan worden gebruikt in verschillende horizontale en
verticale toepassingen voor drainage, bescherming en
filtratie met één enkel product.

DRAINAGEMAT

DRAINAGEMAT STIJF
DELTA TERRAXX MAT
Beschermings- en drainagesysteem voor horizontale
en verticale toepassing bij waterafdichting en
drukongevoelige ondergronden. Drukvastheid van 400
kN/m2 (40 ton/m2).

DRAINAGE
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FOLIES
LDPE
Polyetheen, in de industrie ook wel polyethyleen
genoemd, is een van ’s werelds meest gebruikte
kunststoffen. Het komt voor in twee varianten: Low
Density en High Density. LD heeft een andere
moleculaire structuur dan HD en
is daarom ook lichter en flexibeler.
LDPE wordt veelal ingezet voor tijdelijke opslag en
opslag van vloeistoffen van vervuilde grond.

AFDEKKEN VERVUILDE GROND

HDPE
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

PLAATSEN HDPE

EPDM
Firestone PondGard is een kwalitatief hoogwaardige
rubberfolie waarvan de unieke eigenschappen reeds
jarenlang erkend worden door professionele
tuinaannemers en -architecten.
EPDM wordt veelal toegepast in vijvers, al dan niet
volledig op maat gemaakt en gelast.

AANLEG VIJVER

SOLAR BLACK
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.

SCHEIDEN GROND
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FAUNAWERENDE
MOGELIJKHEDEN
TUPOGRID RVS/GEGALVANISEERD
TupoGrid is een innovatief grid van staalgaas dat
ingezet wordt om graafschade te voorkomen door oa
bevers, beverratten (nutria), konijnen, ratten, mollen en
andere wilde dieren. TupoGrid 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.

AANLEG TUPOGRID DIJK

TUPOGRID-C GECOAT
TupoGrid is een innovatief grid van staalgaas dat
ingezet wordt om graafschade te voorkomen door oa
bevers, beverratten (nutria), konijnen, ratten, mollen en
andere wilde dieren. TupoGrid-C is ook beschikbaar in
gecoat staalgaas. Het gecoate staalgaas heeft een
superieure resistentie tegen zout, zee, zand, stenen en
zon met een levensduur van minimaal 30 jaar.

AANLEG TUPOGRID

AMFIBIESCHERM
Het groene/zwarte amfibiescherm is vooral bekend
vanwege het gebruik tijdens de paddentrek die ieder
halfjaar plaatsvindt in de lente en in de herfst. De
amfibieschermen worden dan gebruikt, niet alleen om
de padden en kikkers, maar om de andere dieren te
leiden naar een veilige fauna tunnel langs drukke
wegen.
Voor tijdelijke toepassing is er een lichte variant
beschikbaar en de schermen zijn tevens beschikbaar in
een biobased uitvoering.
AMFIBIESCHERM
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DIVERSEN
L+U PEN
T&F heeft een breed scala aan bevestigingsmaterialen.
Aangezien veel producten maatwerk vereisen, zijn
diverse bevestigingsmaterialen niet in deze lijst
opgenomen, maar worden u aangeboden op het
moment dat u een product uit ons assortiment in
gebruik gaat nemen.

IJZEREN PENNEN

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

AFBAKENEN TERREIN

BIG BAGS
In het bijzonder onze materialen ten behoeve van
opslag en andere toepassingen hebben wij in ons
assortiment:
- Zandzakken in elke maatvoering
- Groutzakken in elke maatvoering
- Big bags
- Asbest- afvalzakken/big bags
- Buisslurven

OPSLAG VAN RESTAFVAL

EPS HARDSCHUIMPLATEN
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 ALS FUNDERINGSLAAG
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BIOBASED
T&F zoekt het snijvlak tussen GWW, vergroening en verduurzaming
Duurzaamheid en circulariteit zijn binnen de grond-, weg,- en waterbouw niet meer weg te denken.
Daar waar de situatie het toelaat, worden natuurlijke materialen vaker toegepast en groeit de vraag
naar duurzame oplossingen. Daarom zijn we dagelijks bezig met de ontwikkeling van biobased,
afbreekbare geotextielen, folies en grids.

BIOBASED NIET GEWEVEN GEOTEXTIELEN
De biobased niet geweven geotextielen zijn
(biologisch) afbreekbare vliezen.
Er wordt hierbij gewerkt met organische, natuurlijke,
en hernieuwbare grondstoffen zoals onder andere PLA
en zijn grond afbreekbaar of (industrieel)
composteerbaar.

AANLEG TIJDELIJKE WEG

ANTI-EROSIE MAT KOKOS | JUTE | STRO | HENNEP
Vezelmatten van T&F zijn lichte tot middelzware
anti-erosiematten, vervaardigd van biologische
afbreekbare, hergroeiende grondstoffen eventueel
voorzien van een licht PP-net of jute weefsel.
Met de vezelmatten kan men door erosie bedreigde
vlakken zoals taluds en hellingen snel, natuurlijk en
eenvoudig beschermen.

BESCHERMING HELLING

KOKOS VOORBEPLANT
T&F voorbeplante kokosmatten en rollen zijn in het
bijzonder geschikt voor de bescherming en verfraaiing
van oevers, kademuren en singels.
T&F voorbeplante kokosmatten en rollen zijn voorzien
van diverse water- en oeverplanten.

AANBRENGEN KOKOSMATTEN
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DURACOVER
Een alternatief voor het gebruik van polypropyleen
gronddoek is een gronddoek gemaakt van PLA dat
wordt verkregen uit maïszetmeel. Dit gronddoek heeft
dezelfde technische eigenschappen als PP-weefsels;
het is lucht- en waterdoorlatend, krimpt nauwelijks
(maximaal 2% bij 70°C, over een periode van 2 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
Duracover de hoogst mogelijke quotering.
PLAATSEN VAN DURACOVER

BENTONIETMAT
Een bentonietmat is een fabrieksmatig geproduceerde
minerale afdichtingsmat die meestal bestaat uit 2
lagen geotextiel met als tussenlaag een
bentonietpoeder.
Wanneer de bentonietmat in aanraking komt met
water en belast wordt, zwelt de bentonietpoeder en
vormt zo een waterdichte minerale afdichting.

PLAATSEN VAN BENTONIETMAT

HOUTEN PEN
De houten pen wordt gebruikt
voor het verankeren van geotextiel, onkruidwerende
film en andere producten die gebruikt worden voor
erosiecontrole of onkruidonderdrukkende materialen.
De pennen bestaan uit beukenhout en zijn 300 x 20 x
10 mm groot.

HOUTEN BEUKEN PEN

BIO PEN
De biopen is een biologisch afbreekbare pen.
Deze pen is speciaal ontworpen voor het verankeren
van geotextiel, onkruidwerende film en andere
producten gebruikt voor erosiecontrole of
onkruidonderdrukkend systeem. Daar de pennen
biologisch afbreekbaar zijn, zijn ze uitermate geschikt
voor het gebruik met allerhande biologisch
afbreekbare geotextielen.

PLA BIO PEN
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