
VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich 
te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is om-
schreven.

Polymeer Voegzand strooit u op een droge bestrating en bezemt deze in de voegen totdat ze 
goed zijn gevuld. Bij stenen trilt u daarna de bestrating met een trilapparaat af en vult de voe-
gen hierna nogmaals met voegzand.Tegels mag u niet aftrillen. Hier moet u de voeg net zolang 
invegen met voegzand totdat deze helemaal vol is. Daarna drukt u met een voegspijker het 
voegzand aan, zodat er geen holtes tussen de tegels ontstaan. U kunt het voegzand bij bestra-
tingen van tegels of stenen ook verdichten met een vibreermachine. De trillingen van de ma-
chine zorgen ervoor dat het zand goed inklinkt.

Als de voegen vol zijn, verwijdert u overtollig voegzand met een fijne borstel. De tegels en/of 
stenen moeten helemaal schoon zijn! Hierna bevochtigd u de voegen , zodat het aanwezige 
bindmiddel kan uitharden. Het is raadzaam om dit met een vernevelaar of fijne broeskop te 
doen zodat er geen voegzand uit de voeg kan worden weggespoeld. U bevochtigd de voegen 
net zo lang, totdat de voeg aan de bovenzijde is verhard. Zorg er echter voor dat de voegen 
niet onder water komen te staan, anders vloeit het voegzand op uw bestrating. Te veel water 
neemt de bindstof namelijk weg en verhindert uitharden. Controleer regelmatig de verzadiging 
door met een stokje in de voeg te prikken. Stop met bevochtigen wanneer u het stokje niet diep 
meer in de voeg kunt steken, de voeg is dan al voldoende verhard.

Om een sterke en goed gebonden voeg te krijgen moet het 24 tot 48 uur volledig uitdrogen 
voor het aan water kan worden blootgesteld. Als u het product bij koud of vochtig weer ge-
bruikt, dek de bestrating dan af met een dekzeil. Polymeer Voegzand bereikt na 7 dagen 75% 
van haar sterkte en is na 30 dagen 100% uitgehard. Eenmaal uitgehard neemt het Polymeer 
Voegzand weer 
water (regen) op. Dan wordt de voeg weer enigszins zacht en flexibel, zodat hij gehecht blijft 
aan de randen van de bestrating en krimpscheuren uitblijven.

Gardenlux Polymeer Voegzand past u toe bij voegen van 1 tot 10 mm breed. Minimale diepte 
van de voeg moet 30 mm zijn. 

Het voegzand is leverbaar in twee kwaliteiten: de HP voor bestrating die verwerkt is op een 
drainerende ondergrond (zandbed) en de ND voor een niet-drainerende ondergrond (een 
gestabiliseerd zandbed of cement ondergrond). 

De gebruiksaanwijzing vindt u ook op de verpakking.
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