
	

	

Voegenpasta
WAND EN VLOER
                                        Voor het voegen van wand- en vloertegels.

 Waterdicht en watervast. Uitstekend geschikt
       voor badkamer, toilet en keuken.

	

�Voor het voegen van wand- en vloertegels.
�Toepasbaar tussen geglazuurde tegels en glasmozaïektegels.
�Toepasbaar in vochtige ruimtes.
�Ook toepasbaar in natte cellen zoals douchecabines en boven baden.
�Niet geschikt voor poreuze tegels en natuursteen.
�Niet geschikt voor langdurige waterbelasting zoals in een zwembad of vijver.
�Geschikt voor binnen en buiten.

	
	

�Gebruiksklaar.
�Eenvoudig aan te brengen.
�Goed reinigbaar.
�Zeer slijtvast.
�Krimpt niet.
�Voegbreedte: 1 - 6 mm.
�Droogtijd: 24 uur.
�Warmwaterbestendig na 48 uur.
�Kleuren: wit, zilvergrijs, grijs en antraciet.



	
	

�Let op! Voor het aanbrengen van dit product dient de tegellijm volledig te zijn uitgehard.
�Verwijder zoveel mogelijk tegellijmresten uit de voeg.
�Reinig de ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
�Product voor gebruik goed doorroeren.
�Product kan direct uit de emmer verwerkt worden.
�Product stevig in de voeg aanbrengen met behulp van voegspaan of voegrubber in een diagonale beweging.
�Zorg dat er voldoende voegmiddel is aangebracht, zodat de voegen volledig gevuld zijn.
�Verwijder direct overtollig product met de voegspaan of voegrubber in een diagonale beweging.
�Het voegmiddel kan direct en tot max. 30 minuten (afhankelijk van luchtvochtigheid na
  aanbrengen worden ingewassen.
�Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én inwassen.
�Inwassen met een licht vochtige (voeg)spons (fijne kwaliteit) in een draaiende beweging zonder de voeg
  uit te wrijven.
�Spoel de spons regelmatig uit met schoon water voor een beter eindresultaat.
�Na volledige droging (24 uur, bij 20 graden) tegels reinigen met warm water en een licht vochtige spons.
�De voegen zijn volledig belastbaar na 48 uur.
�Gereedschappen en handen reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
�3 kg.	
	
	
	
	
	

Tegelformaat

Voegbreedte x -diepte

15x 15cm 30x30cm

2mm x 7mm 11 M2 per 3KG 22 M2 per 3KG
4mm x 7mm 5,5 M2 per 3KG 11 M2 per 3KG
6mm x 7mm 4 M2 per 3KG 8 M2 per 3KG


