
Pagina 1 van 5 

 

 
GATOR TILE SAND VOEGZAND  
VOOR VOEGEN TOT 2,5 CM VAN KERAMISCHE TEGELS   
Herzieningsdatum (dd/mm/jjjj): 18/08/2016 
 
 

TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
Update: 18 augustus 2016  

Zorg ervoor dat u een bijgewerkt informatieblad bij de hand heeft.  
Canada en VS bel 1-855-847-7767 of (450) 624-1611  

Omschrijving: GATOR TILE SAND voegzand is een uniek mengsel van polymere bindmiddelen en gekalibreerd zand 
                                     beschikbaar in beige, antraciet, grijs, ivoor en zwart. Als GATOR TILE SAND voegzand eenmaal  

 aangebracht is, wordt het erg stevig en sluit het de voegen tussen de bestrating mét behoud van  
flexibiliteit. Het is langdurig, duurzaam voegmateriaal.    

                                     GATOR TILE SAND voegzand wordt aanbevolen voor een groot aantal voetgangerstoepassingen, 

                                     waaronder zwembadvloeren, patio’s en voetpaden.  
Kenmerken: • Kan worden gebruikt voor voegen tot een maximum van 2,5 cm en de fijne gradatie maakt het gebruik 
                                           in de kleinste voegen mogelijk.  

• Helpt bij het voorkomen van onkruid en van schade veroorzaakt door gravende insecten.  
• Helpt bij het voorkomen van erosie veroorzaakt door cycli van wind, regen en bevriezing.  
• Snelle aanbrenging: het product droogt op binnen één uur na bewatering.  
• Droogt bij temperaturen van boven het vriespunt (0°C).  
• Kan worden toegepast zelfs als regen is voorspeld (na activering is echter minimaal 1 uur droog weer nodig). 

 
• Het product kan in de originele zak buiten worden opgeborgen als deze plat ligt. 

 
Mos: GATOR TILE SAND voegzand zal geen mos of schimmel veroorzaken of voorkomen. 

 Mos, schimmel en meeldauw worden veroorzaakt door bepaalde plaatselijke omstandigheden 

                                                               waaronder overtollig vocht, schaduw, afwezigheid van ventilatie, onvoldoende reiniging of onderhoud 

 of de aanwezigheid van aarde of ander organisch afval op het product. 

Dekking: De benodigde hoeveelheid is afhankelijk 
  
 

10 mm voegen  van de vorm en grootte van de   
 

24 x 24 tegel met 10 mm voeg en spacer  tegels. Voor informatie over verschillende 
   

 formaten tegels, bezoek  AllianceGator.com   m² 
     

 Beige, antraciet, ivoor 15.9 kg  11.6 m² 
     

 Zwart 15.9 kg  10.2 m² 
     

 
VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND  
GATOR TILE SAND voegzand wordt aanbevolen voor aangeraden voor divers gebruik, zoals rondom zwembaden, op patio’s 

en voetpaden. GATOR TILE SAND kan op verschilende manieren worden aangebracht (zie diagram). 

 
TEGEL GATOR TILE SAND TEGEL 

 
GATOR BASIS (2 cm)  

COMPACT ZANDBED 
(maximum van 1,25 cm) 

GATOR FABRIC 
 

   GROND 

 
Alle onderdelen van de Gator tegelsystemen  

moeten worden gebruikt. 
 

GATOR TILE SYSTEM FOUNDATION 
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GATOR TEGELSYSTEEM MET GEBRUIK GATOR BASIS 

 

STAP 1 • UITGRAVEN VAN HET NIEUWE GATOR TEGELGEBIED  
Graaf het nieuwe Gator basisgebied uit. De gewenste diepte wordt berekend door het optellen van de  
hoogte van de keramische tegels, de Gator Basis, het zandbed en eventueel zacht organisch materiaal 

dat moet worden verwijderd. Graaf de omtrek 15 cm breder uit aan alle kanten dan het voltooide 

tegelgebied vereist. 
 

STAP 2 • GELIJK EN COMPACT MAKEN VAN DE BASIS  
(A) • Zorg voor een helling van minimaal 1 graad verwijderd van elk bouwwerk, zoals een huis.  
(B) • De grond moet worden verdicht met behulp van een trilplaat of stampvoet. 

 
STAP 3 • TOEVOEGING VAN GEOTEXTIEL, NIVELLERING EN COMPACT  ZANDBED  

(A) • Leg een niet-geweven Gator Fabric GF 4.4 geotextiel op de grond (minimum 100 LBF) en bedek 

het gehele uitgegraven gebied. (B) • Spreid een gelijkmatige laag zand uit, niet dikker dan 19 mm. • Het 

nivelleren en verdichten van het zandbed is de laatste stap voorafgaand aan het installeren van de Gator 

Basis. (C) • Bevochtig het zand voordat u een stampvoet en/of trilplaat gebruikt, waarbij u het 19 mm 

dikke zandbed verdicht totdat u een definitieve hoogte van 13 mm verkrijgt. Dit samengeperste oppervlak 

moet het uiteindelijk betegelde oppervlak weerspiegelen. 
 

STAP 4 • INSTALLATIE VAN DE GATOR BASIS  
Zorg ervoor dat u de Gator Basis op het uitgegraven gebied plaatst (de totale uitgraving moet 15 cm 
breder zijn aan elke kant dan het te betegelengebied). • Begin met het plaatsen van de eenheden van de 
Gator Basis en zorg dat ze goed ineensluiten met het tand- en groefsysteem.  

STAP 5 • INSTALLATIE VAN KERAMISCHE TEGELS EN GATOR SPACERS  
Op de Gator Spacers moet op elk kwadrant een royale hoeveelheid Alliance polyurethane lijm worden 

aangebracht. Plaats de keramische tegel op de Gator Spacer, oefen druk uit of tik met een rubberen 

hamer op de hoeken van de tegels. Dit zorgt ervoor dat de tegels goed blijven plakken aan de Gator 

Spacer. De Gator Spacer zal permanent in de tegelinstallatie blijven zitten, wat voor een goede uitlijning 

en stabiliteit van de installatie zorgt gedurende de komende jaren. 
 

STAP 6 • INSTALLATIE VAN DE GATOR TILE EDGE MET DE GATOR BASIS SCHROEVEN  
Installeer de Gator Tile Edge op de Gator Basis door gebruik te maken van de Gator Basis Schroeven. 

Zorg ervoor dat de Gator Tile Edge stevig tegen de tegels aan zit. Gebruik één schroef per twee gaten. 

 

GATOR TEGELSYSTEEM 
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GATOR TILE SAND VOEGZAND INSTALLATIESTAPPEN (VERVOLG) 

 
STAP 7 • VEGEN, VERDICHTEN EN BLAZEN VAN HET GATOR TILE SAND VOEGZAND  

(A) • Verspreid het GATOR TILE SAND voegzand over het droge betegelde oppervlak.• Verspreid het 

GATOR TILE SAND voegzand bij het vegen over een klein gebied voordat u verder gaat met het 

volgende gebied. Zorg ervoor dat de voegen worden gevuld. (B) • Nu is het tijd om het zand in de 

voegen te verdichten door gebruik te maken van een rubberen hamer of voegenroller. Gebruik geen 

trilplaat. Herhaal het vullen en verdichten van de voegen. Veeg het oppervlak tot slot met een fijne 

bezem en verwijder al het overtollige zand. • Zorg ervoor dat het zand 3 mm lager ligt dan de tegel (C) • 

Gebruik tot slot een bladblazer om alle zandresten die op het tegeloppervlak liggen weg te blazen. 
 

WATERACTIVERING (BELANGRIJKE OPMERKINGEN)  
A Werk in beheersbare secties, bij voorkeur 9 m² per keer, afhankelijk van temperatuur.  
B Zorg ervoor dat het GATOR TILE SAND voegzand niet uit de voeg wordt gespoeld.  
C Laat een betegeld oppervlak nooit uitdrogen tijdens de wateractiveringsfase.  

D Het bewateren moet worden gestart bij het laagste punt van het betegelde oppervlak. 
 

E Gebruik een spuitpistool dat op een slang is aangesloten. Stel deze in op de sproeifunctie. 
 

STAP 8 • GATOR TILE SAND VOEGZAND WATERACTIVERINGSSTAPPEN  
(A) • Spuit water op een specifieke sectie van 9m² en wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. (B) • Besproei en 

spoel gelijktijdig een sectie van ongeveer 9 m² om de GATOR TILE SAND voegzandresten van de tegels te 

verwijderen. Alle voegzandresten moeten direct in de tegelvoegen terechtkomen. Wacht niet langer dan 2 tot 3 

minuten. (C) • Besproei en spoel gelijktijdig, om de GATOR TILE SAND voegzandresten te verwijderen. Alle 

voegzandresten moeten direct in de tegelvoegen terechtkomen. Echter, stop met het besproeien als u ziet dat 

er water in de voegen blijft staan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. Opmerking: herhaal de aanwijzingen 

van stappen 8a, 8b en 8c voor alle andere secties die nog niet met water zijn behandeld.(D) • Gebruik een 

bladblazer om overtollig water op de tegels te verwijderen. Dit blazen is nodig om eventuele GATOR TILE 

SAND voegzandresten te verwijderen die op het betegelde oppervlak zijn achtergebleven bij de vorige stappen. 
 

BELANGRIJK  
Het water dat wordt gebruikt in de stappen 8a, 8b en 8c activeert een bindwerking en condenseert het 

GATOR TILE SAND voegzand in de voegen. Het is belangrijk het GATOR TILE SAND voegzand in 

totaal 3 keer te bewateren, zoals omschreven in de stappen 8a, 8b en 8c. Bij een tekort aan water zal het 

GATOR TILE SAND voegzand niet goed worden geactiveerd wat de uiteindelijke prestatie zal 

verminderen. 

GATOR TEGELSYSTEEM  GATOR TILE SAND INSTALLATIESTAPPEN 
  

  VOEGENROLLER 

 
 
 
 

 

1 2A TRILPLAAT 2B 3A 7A 7B 7C 8ABC 
 

GATOR TILE BINDING  GATOR TILE 
  SCHROEVEN 

 
 
 

 

3B 
 

4 
 

5 
GATOR TILE 

6 8D resultaat GATOR BASIS GATOR SPACER EDGE 
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   Producteigenschappen    
         

 Test  Tijd Methode  Waarde  Eenheid 

Waterdichtheid  24 uur ASTM C-642  <0:51  min:sec 

Buigsterkte  7 dagen BS EN 13892-2  242.25  psi 

Krimpen na drogen  25 dagen ASTM C-596  -0.741  % 

Onderdompeling in water  7 dagen SOP-MP-035  geslaagd   

Weerstand tegen waas  7 dagen SOP-MP-036  mislukt   

Penetratievermogen  24 uur SOP MP-032  149.6  PSI 

Verende 
aandrijving   24 uur SOP MP 032  12.75  Schaal van 0-200  

        

Slijtageweerstand  24 uur SOP MP-030  geslaagd   

Erosiebestendigheid  24 uur SOP MP-029  <4.25  % verlies 

Vuilopname tijdens aanbrengen  n.v.t SOP MP-031  0.604  ∆E-waarde 

Verpakking: Producten  Gewicht  
Eenheden per 

Pallet 

 GATOR TILE SAND - Beige  15.9 kg   40 

 GATOR TILE SAND - Leigrijs 15.9 kg  40 

 GATOR TILE SAND - Ivoor  15.9 kg  40 

 GATOR TILE SAND - Zwart 15.9 kg  40 
 

 
BEKIJK DE INSTALLATIEVIDEO  

OP ALLIANCEGATOR.COM 

 

 

BEPERKTE GARANTIE VAN 15 JAAR OP EURO POLYMEER VOEGZAND VOOR RESIDENTIËLE DOELEINDEN  
Deze garantie wordt verstrekt door de fabrikant van dit product (hierna “fabrikant”). De fabrikant kan geen resultaten garanderen, 

omdat deze geen controle heeft over het oppervlak, de voorbereiding van de ondergrond en het aanbrengen van het product. 

Bovendien geldt de garantie niet als de tegels direct zijn aangebracht op het zandbed of een betonnen fundering.  Gedurende een 

periode van 15 jaar na aankoop stemt de fabrikant ermee in dat, als wordt bewezen dat het product gebreken vertoont, en op 

voorwaarde dat het product werd aangebracht conform de hierboven beschreven methode voor het aanbrengen van het product en 

het voorbereiden van de ondergrond, het aankoopbedrag van het Euro polymeer voegzand wordt terugbetaald. Een aankoopbewijs is 

vereist voor elke claim.  

 

Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie uitsluitend geldt als het product wordt gebruikt voor residentiële doeleinden 

(huiseigenaren of aannemers die het product gebruiken voor woningen met één of meerdere units die uitsluitend voor residentieel 

gebruik zijn). 

 
BEPERKTE GARANTIE VAN 1 JAAR OP EURO POLYMEER VOEGZAND VOOR ANDERE DOELEINDEN  
Houd er rekening mee dat als het product wordt gebruikt voor andere doeleinden (gemengd gebruik, commercieel, institutioneel of 

anderszins), de bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn, maar dat ze slechts geldig zijn gedurende een periode van 1 jaar. 
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UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS DE ENIGE VERPLICHTING IS VAN DE FABRIKANT. DE 

FABRIKANT ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF KOSTEN (WAARONDER HET 

VERWIJDEREN OF OPNIEUW AANBRENGEN VAN ZAND OF STENEN), ONGEACHT OF HET GAAT OM DIRECTE SCHADE OF 

GEVOLGSCHAD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET SLUIT DE FABRIKANT IEDERE VORM VAN IMPLICIETE GARANTIE 

VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL UIT. 

 

 
Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, is EURO TILE SYSTEMS niet aansprakelijk voor de 

aanwezigheid van mos, schimmel, meeldauw of soortgelijke elementen die kunnen voorkomen op het product na de 

installatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alliance Designer Products Inc. 
225 Blvd. Bellerose West, Laval, Quebec, Canada H7L 6A1 
Tel.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Gratis : 1 866-212-1611 

www.alliancegator.com – E-mail : info@alliancegator.com  


