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TOEPASSINGSGEBIED
Zoutvrij en milieuvriendelijk bedding- en voegzand zonder pesticiden voor schone, 
onkruidvrije voegen voor nieuwe en oude bestrating evenals tegelbevloering van allerlei 
soorten natuur- en betonsteen en steengoed. Het voegzand is
bijzonder geschikt voor alle gevoelige bestratingsoppervlakken en bevestigingsmiddelen 
van metaal, die de neiging hebben te verkleuren of beschadigd kunnen raken door uit-
bloeiingen en roest als gevolg van zoute toeslagstoffen. Het voegzand kan direct op elke 
structuur in het basisgebied en direct op het gevoelige aansluitvlak van de gevel zonder 
beperkingen worden verwerkt.
Niet geschikt voor oppervlakken met zogenaamde schijnvoegen, bijv. systemen gemaakt 
van beton in veelhoekige optiek en niet voor veelhoekige platen; m.a.w. percolatie- of 
drainagestenen; druppelranden; zwembadranden en steile hellingsituaties > 10 °.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Het Flairstone voegzand onkruidvrij is zeer waterafstotend (hydrofoob). Door de sterk 
verminderde waterdoorlatendheid in het voeggebied wordt het binnendringen van 
oppervlaktewater verhinderd. Er wordt een waterdichte voegsluiting gevormd op niet 
cementgebonden basis. Onkruid, ongedierte en mieren verliezen hun leefruimte in het 
voedselarme voeggebied. Neerslag wordt afgeleid conform de helling van het aangeleg-
de bestratingsoppervlak.
Gebouwen en kwetsbare kelderruimten worden bovendien beschermd tegen verhoogd 
oppervlaktewater of hevige regenval. U krijgt een permanent losse bestratingsvoeg. 
Oneffenheden moeten ook in de toekomst worden opgevuld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

■ Waterafstotend effect van het voegzand voorkomt onkruidgroei en nesting van  
 insecten 
■ Milieuvriendelijk zonder pesticiden en zouten 
■ Geen zoutuitbloeiingen en verkleuringen op het oppervla 
■ Voegzand tegen onkruid in de voegen van nieuwe en oude bestrating evenals tegel- 
 bevloering 
■ Berijdbaar met de auto tot 3,8 ton; in het ideale scenario is voor de filterstabiliteit de  
 onderbouw gemaakt met Flairstone beddingzand.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GEBRUIK
Bij verwerking in open constructie - ongeacht het type en de vorm
van het bestratingsoppervlak - wordt het voegzand op het droge bestratingsop-
pervlak aangebracht. Het voegzand wordt dan met een bezem diagonaal op het 
voegpatroon gelijkmatig ingekeerd. Het wegdek wordt ter voorbereiding op daarop-
volgende verdichtingswerkzaamheden (trillingsverdichting) volledig schoon geveegd. 
Een goede verdichting verhoogt de stabiliteit van het bestratingsoppervlak.
Na het verdichtingswerk worden alle oneffenheden op het bestratingsoppervlak 
volledig opgevuld met voegzand.
Bij saneringen dienen de oude voegen vooraf volledig leeggemaakt te worden. 
Vervolgens moeten bestaande zaden of sporen permanent worden vernietigd 
voordat het voegmateriaal wordt geïntroduceerd.

Als er vervolgens, na grondige reiniging, nog steeds een soort sluier op het 
oppervlak zit, kan deze worden verwijderd met water en een borstel. Maak indien 
mogelijk altijd een klein monstergebied.

ALGEMENE AANWIJZING
Houd u bij het leggen van bestratingsoppervlakken aan de algemene plaatsingsvoorschriften conform de bouwtechniek. Elk 
geplaatst bestratingsoppervlak moet worden geïnstalleerd of verwerkt met een minimale helling van 2%. Het afgewerkte 
bestratingsoppervlak moet na het voegen worden beschermd tegen verontreinigingen en mogelijke aardresten. Door de 
natuurlijke vooruitgang in het productieproces en afwijkende productiebatches kunnen in zeer zeldzame gevallen kleine 
kleurverschillen ontstaan.

Materiaalbasis natuurlijk, gewassen, gezeefd,
vuurgedroogd zand

Korrelgrootte 0 – 2 mm

Voegbreedte minimaal 3, maximaal 10 mm

Voegdiepte minimaal 40 mm (indien mogelijk 
de volledige voeghoogte)

Etikettering geen/veilig

Verbruik ong. 3 - 5 kg/m² afhankelijk van
het installatiemateriaal/de voegbreedte

Opslag droog bewaren

Houdbaarheid geen beperkingen

Leveringsvorm PE-container van 20 kg

Artikelnr.: 6261274 (natuurlijk licht)
6261275 (basaltgrijs)

TECHNISCH GEGEVENSBLAD
Voegzand onkruidvrij




