KIES JE VOEGZAND

VERBRUIK

Afhankelijk van de kleur van uw
kleiklinkers kiest u een voegzand met
een aangepaste kleur:

OPGELET!
Leg de kleiklinkers
steeds tegen elkaar!

> KWARTSZAND WIT

> KWARTSZAND DONKERBRUIN

DUURZAAM
INVOEGEN VAN
KLEIKLINKERS

> P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND
Vraag uitleg aan uw handelaar
> SEAL-ALL® JOINT
0,5 - 1 L/m² kleiklinkers

INVOEGEN VAN KASSEIEN
EN BLAUWE HARDSTEEN

> KWARTSZAND ZWART

FLOWJOINT®

FLOWJOINT® FLEX
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P.T.B.-COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® JOINT

Bindt
zandvoegen
en beschermt
poreuze tegels

WERKWIJZE
STAP 1

STAP 3

Kleiklinkers invoegen met P.T.B.-GEDROOGD
KWARTSZAND, in een kleur naar keuze (zie
achterkant).

SEAL-ALL® JOINT aanbrengen met een
vernevelaar tot de voegen en het oppervlak
volledig verzadigd zijn.

STAP 2

STAP 4

De zandvoegen verdichten met een trilplaat of
rubberen hamer, zodat de zandkorrels effectief
gebonden kunnen worden.

Vermijd plasvorming door de resthoeveelheid
product met een trekker in de voeg te keren.

> BESCHERMT TEGEN EROSIE
> VERMINDERT ONKRUIDGROEI
> WATERGEDRAGEN

SEAL-ALL® JOINT wordt gebruikt om zandvoegen
tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden.
Hierbij wordt erosie door wind en onkruid
tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt
specifiek toegepast waar door de geringe
voegbreedte geen voegmortels kunnen toegepast
worden (maximum 2 mm breed).
SEAL-ALL® JOINT zal tevens het oppervlak
van de klinkers enigzins waterafstotend
maken, waardoor deze extra beschermd
worden tegen indringend vuil. Hierbij kan het
oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over
het algemeen wordt een diepere intense kleur
bekomen.

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. Alle productinformatie en aanbevelingen in deze productﬁche geven onze stand van kennis weer op het moment van uitgifte. Een toekomstige actualisering en aanpassing kan ons in geen geval ten laste gelegd worden.
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