WS VOEGMORTEL EASY
Omschrijving
WS Voegmortel Easy is een waterdoorlatende voegmortel die
regenwater in de ondergrond afvoert. WS Voegmortel Easy is
ontwikkeld voor het voegen van voornamelijk lichte belasting
zoals voetgangersbelasting, recht op recht garage oprit,
tuinpaden. WS Voegmortel Easy heeft een open structuur en
is naast waterdoorlatend ook goed bestand tegen vorst en
dooizout, bovendien bestand tegen de breedte-sproeier van
uw hogedrukreiniger.
Toepassing
WS Voegmortel Easy is een kant en klare voegmortel,
snel eneenvoudig te verwerken onder uiteenlopende
weersomstandigheden, zelfs bij regen. De temperatuur van
de ondergrond dient wel meer dan 0° te bedragen.
Voorbereidingen
Reinig de voegen tot op minimum 30 mm diepte. Zorg er voor
dat ook het oppervlak zelf goed schoongemaakt is, voordat u
begint met het invoegen. Plak oppervlakken die niet dienen te
worden gevoegd goed (vooraf) af.

Verwerking
1. Besproei

voorafgaandelijk het oppervlak goed nat en houdt
het oppervlak tijdens het aanbrengen nat door regelmatig
te sproeien. Gebruik schoon gereedschap en controleer dit
regelmatig tijdens de verwerking.
2. B
 reng het materiaal aan met een (dubbellippige) aftrekker
of vloertrekker. Daarna kan verder geveegd worden met een
zachte bezem voor de eindreiniging. Veeg steeds diagonaal
ten opzichte van de voegen en gebruik een zachte bezem.
Zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft op het
oppervlak.
3. G
 ebruik opgeveegd voegmateriaal niet opnieuw. Het
oppervlak hoeft tijdens of na plaatsing niet te worden
afgedekt tegen regen.
4. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het oppervlak terug
vrij betreden worden na 2 tot 3 dagen.
Opgelet
Het pas gevoegde oppervlak tot circa 15 uur tegen zware regen
beschermen. Opgepast: bescherming nooit rechtstreeks op
het oppervlak leggen, altijd zorgen dat lucht kan circuleren.

Geschikt voor
Natuursteen
Betontegels & betonklinkers
Gebakken klinkers
Keramische tegels
Technische gegevens
Voor voegbreedte vanaf 5 mm
Voor voegdiepte vanaf minimaal 30 mm
Hoge waterdoorlatendheid
Zelfverdichtend
Met water verwerkbaar
Ondergrond minimaal 0 °C

15 kg
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