
Voegen met 
hoge weerstand

FLOWJOINT® heeft een uitstekende hechting op kasseien, een uitzonderlijk hoge druksterkte, en is geschikt 
voor voegen van 8 tot 30 mm breed. In zijn productklasse is FLOWJOINT® uniek door zijn snelle uitharding 
en hoge druksterkte. Na 1 dag kan de werf opengesteld worden voor autoverkeer.

+30°

+5°

Duurzaamheid door een mooie gesloten voeg

FLOWJOINT®

FLOWJOINT® is een gebruiksklare, snel uithardende en krimparme voegmortel met een zeer goed zelf-
vervloeiend verloop, die gebruikt wordt voor het opvoegen van kasseien, niet poreuze klinkers, betondallen 
en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst wordt.

CONFORM
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N
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 Begaanbaar na 4 uur

 Ingebruikname na 24 uur (bij +20°C)

 Gesloten voeg voor een lange levensduur

 Hoge buig- en druksterkte



Mengverhouding Verbruik Verpakking
± 3,25 L à 3,50 L water per zak van 25 kg 
(± 13% à 14% water)

Zie onze website voor het berekenen 
van het verbruik

25 kg

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur
lichtgrijs ± 15 à 20 min + 5°C tot + 30°C (ondergrond & omgeving)

Vraag de technische fiche van onze producten! Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking.
De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn talrijk, zodat geen gelijkvormige aanwending kan voorgeschreven worden. 

De aansprakelijkheid van onze vennootschap is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid.
Polytechnisch Bedrijf (PTB®) - COMPAKTUNA® is EN ISO 9001:2000 gecerti� ceerd | Certi� caat: BE 04/1432.QA | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium 
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INVOEGEN MET FLOWJOINT®
2. Een zak FLOWJOINT® aanmaken met zuiver 
 water zoals beschreven op de zak en de voe-
 gen opgieten totdat ze volledig gevuld zijn

4. De ingegoten bestrating vochtig maken en houden

5. Waneer de voegen aan de oppervlakte hard worden, het oppervlak afspuiten met water (verwijder het overtol-
 lige water). Het reinigen kan ook gebeuren met een professionele sponsmachine.

1. De ondergrond bevochtingen

3. Met een vloertrekker de mortel diagonaal intrekken
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