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VOEGMORTEL EASY FINE
BASALT
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WATERDOORLATEND
VOOR VOEGBREEDTES VANAF 3 MM

15 kg
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WS VOEGMORTEL

EASY FINE WATERDOORLATEND
Omschrijving
WS Voegmortel Easy Fine is een waterdoorlatend
voegmiddel. WS Voegmortel Easy Fine is geschikt
voor het invoegen van smalle voegen vanaf 3
mm breedte met voetgangersbelasting en garage
opritten. WS Voegmortel Easy Fine is niet alleen
waterdoorlatend, maar ook bestand tegen vorst en
strooizout. Oppervlakken die met WS Voegmortel
Easy Fine worden gevoegd, moeten worden
gereinigd met een geschikte steenreiniger (zoals
WS Advance) en veel water, maar niet met een
hogedrukreiniger.
Toepassing
WS Voegmortel Easy Fine is een kant-en-klare
voegmortel en is snel en eenvoudig te verwerken
onder uiteenlopende weersomstandigheden. De
temperatuur van de ondergrond dient minimaal
+5 °C te bedragen.
Voorbereidingen
Reinig de voegen tot op minimaal 20 mm diepte.
Zorg ervoor dat ook het oppervlak zelf goed
schoongemaakt is voordat u begint met het voegen.
Het gebied intensief nat maken tot verzadiging.
Voor nieuwe verharde oppervlakken adviseren
wij het gebruik van WS Voegkruisjes voor een
gelijkmatig voegpatroon.
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Verwerking
1. Houdt het oppervlak tijdens het aanbrengen nat
door regelmatig te sproeien. Gebruik schoon
gereedschap en controleer dit regelmatig tijdens
de verwerking.
2. Breng het materiaal aan met de WS Vloertrekker
en/of WS Voegmaatje. Daarna kan verder
geveegd worden met de WS Kokosbezem voor
de eindreiniging. Veeg steeds diagonaal ten
opzichte van de voegen. Zorg ervoor dat er geen
restmateriaal achterblijft op het oppervlak.
3. Gebruik opgeveegd voegmateriaal niet opnieuw.
Regen is geen probleem. Gelieve echter niet te
voegen als er hevige regen en/of luchtvochtigheid
wordt aangekondigd.
4. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan
het oppervlak vrij betreden worden na 2 tot 3
dagen. Het oppervlak is na 5 tot 7 dagen volledig
uitgehard.
Let op
Werk grondig en schoon! Controleer regelmatig of
de voegen tot de onderzijde zijn gevuld. Reinig altijd
de zolen van de schoenen tijdens het werk. Regen en
kou verlengt de uitharding.
Vul de voegen volledig! Gebruik daarom altijd de
WS Voegenroller om de voegmortel te verdichten.

TECHNISCHE GEGEVENS
Geschikt voor
Natuursteen
Betontegels
Keramische tegels
Technische gegevens
Voor voegbreedtes vanaf 3 mm
Voor voegdieptes vanaf 20 mm
Waterdoorlatend
Zelfverdichtend
Met water verwerkbaar
Ondergrond minimaal +5 °C
tot maximaal +25 °C
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