
Bestratingsvoegmortel 1KBestratingsvoegmortel 1K
Kunstharsgebonden voegmortel

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 45 22

VPEVPE 10 kg10 kg 30 kg30 kg

Verpakkingstype bus bus

Verpakkingscode 10 30

art.nr.art.nr.

grijs 1206 ◼ ◼

VerbruikVerbruik Zie toepassingsvoorbeelden

ToepassingToepassing Voor het invoegen van natuursteen, gladde, harde klinkers en sierbestrating op
wandelpaden, tuinbestrating e.d.

■

EigenschappenEigenschappen Licht belastbaar■
Alleen voor buitentoepassingen■
Niet toepasbaar voor berijdbare oppervlakten■

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding VoorbereidingenVoorbereidingen
De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en bestand tegen dynamische
belasting.
De in te voegen bestrating moet dusdanig zijn aangelegd, dat deze door naderhand
optredende belasting (vorst en mechanische belasting) niet los gaat liggen.

■

VerwerkingVerwerking Alleen voor de professionele verwerker!

De kant-en-klare product kan direct op de bestrating worden verdeeld en met harde
bezem of rubberen vloertrekker in de voegen worden verwerkt.
Overtollig materiaal met een droge borstel door meermaals afvegen verwijderen.
Op moeilijk bereikbare plaatsen de voegen eventueel met een voegspijker verdichten.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

■

OpmerkingOpmerking Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.
Het materiaal is in het algemeen niet kleurstabiel.
Min. voegbreedte: 8 mm Min. voegdiepte: 30 mm
Niet gebruiken bij marmer, kunststeen of betonsteen. Ook niet geschikt voor wegen welke
door zwaar verkeer bereden worden.
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Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud
van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers
systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Bezem, rubberen vloertrekker

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Alleen voor professioneel gebruik!
Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval
en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.
Geschikte nitril-handschoenen, veiligheidsbril, masker, werkkleding met lange mouwen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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