
Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelĳ k van de te behandelen zone of details

Handige weetjes?

•  VOEG-EXPRESS wordt vervaardigd uit een hoogwaardig verhardende acrylaatdispersie.
•  Bewaar VOEG-EXPRESS op een koele, droge (max. 25°C) en vorstvrĳ e plaats.
•  Niet verwerken bĳ  een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 40°C.
•  Niet aanbrengen op muren die tĳ dens het aanbrengen in de volle zon staan.
•  Gereedschap reinigen met water, onmiddellĳ k na het werk. 

Productomschrĳ ving

Een hoogwaardige gebruiksklare voegmortel voor het 
eenvoudig herstellen van voegen tussen metselwerk van 
muren of scheuren in beton. Zeer eenvoudig aan te brengen 
met behulp van een kitpistool. Dit voegreparatiemiddel heeft 
een goede hechting op de meeste bouwmaterialen en is 
reeds na enkele uren regenbestendig. Het is schuurbaar en 
overschilderbaar.

VOEG-EXPRESS
Voegreparatie mortel 
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

Acrylaat

dispersie

 

Grĳ s 310 ml Afhankelĳ k van de te 

behandelen zone

Ca. 24 u 1 Ja

1217

Voordelen
 Gebruiksklaar reparatiemiddel

 Eenvoudig en snel aan te brengen

 Overschilderbaar

 Hecht uitstekend op vele bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, steen en cement 

Toepassing

Te gebruiken voor het herstellen van voegen in metselwerk van muren of het herstellen van scheuren in beton. Kan 
zowel binnen als buiten gebruikt worden. Niet geschikt voor uitzettings- of bewegingsvoegen.

 Hecht uitstekend op vele bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, steen en cement 

beschermt je woning.
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Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond stof- en vetvrĳ . Verwĳ der eventuele loszittende delen.

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Snĳ  de koker af bĳ  de schroefdraad, plaats spuitmond en snĳ  deze af op 
    gewenste breedte.
•  Breng VOEG-EXPRESS gelĳ kmatig aan met behulp van een kokerpistool en 
    strĳ k het na met een natte voegspĳ ker of plamuurmes.
•  Verwĳ der na 5 min het overtollig voegmateriaal met een handveger of natte 
    spons.
•  Bĳ  grotere scheuren het product in 2 keer aanbrengen.
•  1 koker is goed voor ca. 6 meter voeg. Na 5 uur regenbestendig. Pas overschil-
    derbaar na volledige uitharding (24 uur).

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.
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Verbruik

310 ml
± 6 lm

Reiniging

H2O

VOEG-EXPRESS
Voegreparatie mortel 


