
VoegenbreedVoegenbreed
Minerale voegenvuller

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 40

VPEVPE 25 kg25 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

cementgrijs 2881 ◼

antraciet 2883 ◼

VerbruikVerbruik ong. 1,8 kg/m²/mm laagdikte.
Bij 5 mm voegbreedte is een 25 kilo verpakking al voldoende voor:
splijttegels 24/11,5 cm: 25 m²
tegels 20/20 cm: 30 m²
tegels 33/33 cm: 45 m²

ToepassingToepassing Binnen en buiten, zowel in droge bouw als natte bouw■
Voegbreedtes van 5 tot 20 mm■
Voor het invoegen van alle soorten keramische wand- en vloertegels■
Wanden uit glassteen■

EigenschappenEigenschappen Hoge slijtvastheid■
Verminderde wateropname■
Voegenmortel conform DIN EN 13888■
Goede kanthechting.■
Water- en vorstbestendig■
Hydraulisch verhardend■

Technische gegevensTechnische gegevens Schudmaat ong. 1,4 kg/dm³

Waterdosering 5,0 l / 25 kg

Beloopbaar Na ong. 24 uur

Belasting Na 48 uren woningbouw 
Na 7 dagen utiliteits- en industriebouw

Mortelgroep (DIN 18550-2) III
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

MB 2K MB 2K (3014)(3014)

Multi Tegellijm Multi Tegellijm (2856)(2856)

Remmers voegkittenRemmers voegkitten

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Overtollig materiaal van de voegen verwijderen

■

VoorbereidingVoorbereiding VermengenVermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa
vermengen.
Rijptijd ongeveer 3 minuten
Product nogmaals mengen.

■

VerwerkingVerwerking

Voegenbreed wordt met rubberen spaan volvlaks aangebracht en in de open voegen
ingewassen.
Overtollig materiaal aan het oppervlak met vloertrekker of rubberen spaan verwijderen.
Mortelsluier na de korte droogtijd het oppervlak met een vochtige spons diagonaal over
de vloer heen schoonmaken.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en
verhardingstijden.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)
ong. 60 minuten

■

ApplicatieApplicatie Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse
mortel.
Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.
Door middel van de vingertest, nagaan of het materiaal voldoende is aangetrokken en
wasklaar is.
De reiniging gebeurd met schoon water.
Laatste reiniging eveneens met schoon water.
Beschermen tegen een te snelle uitdroging.

OpmerkingOpmerking Chromaatarm conform RL 2003/53/EG
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve
luchtvochtigheid verkregen
Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Vocht in vloeren en/of wanden vanuit de ondergrond en/of omgeving beïn-vloeden de
verharding en kleur.
Gebruik indien mogelijk geen vuilgevoelige lichte tinten in het vloeroppervlak.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
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Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Mixer, mengspiraal, roestvrijstalen spaan, voegspijker, rubberen spaan, voegspaan.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

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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