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Toepassing

• Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.

• Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 1 tot 15 mm.

• Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.

• Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

 

Leveringsvorm

Zak à 5 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterailenhandel.

Product eigenschappen

Voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie 
Hoge kleurintensiteit 
Sterk gereduceerde kans op witte uitslag 
Geschikt voor vloerverwarming

Classificatie

CG2 WAr

Kleuren

Wit, lichtgrijs, grijs en zwart

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger.

Voegmiddel voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie. 

webercolor premium

Voegmiddel met hoge weerstand tegen vlekken, schimmels, algen en bacteriën
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• 100 % vlekvrij 

• Beschermt tegen schimmels, algen en bacteriën

• Binnen en buiten toepasbaar

• Geschikt voor vloerverwarming



Verbruik

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

Berekening: 
(tegellengte (mm) + tegelbreedte (mm)) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) x 1,6 / tegellengte (mm) x tegelbreedte (mm).

 
Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

Dosering

Voeg ca.1,1 - 1,25 liter water toe aan 5 kg webercolor premium.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie. Toegepas-
te tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en maximaal 25 °C.

AANMAKEN

Voeg ca.1,1 - 1,25  liter water toe aan 5 kg webercolor premium.

VERWERKEN

Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Laat het voegmiddel 5 mi-
nuten rusten en meng deze nog even door. Na de 2e menging kan de mortel direct gebruikt worden. Breng webercolor premium aan en vul de 
voegen volledig met een spaan. De praktisch open verwerkingstijd is tussen de 10 en 30 minuten. Afhankelijk van de omgevingstemperaturen. 
Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de tegels. 
Het reinigen van de het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger. 

REINIGEN

Na ca.10 tot 30 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient het tegeloppervlak schoongemaakt te worden. Doe dit met een diagonale 
beweging. Gebruik hiervoor een schone, vochtige spons en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het drogen van de mortel 
dienen de tegels schoongemaakt te worden met een droge doek. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met water.

Technische informatie

• Norm: prEN 13888.

• Klasse: CG2WAr.

• Verwerkingstijd: ca. 30 minuten

• Schoonmaken na: 10 - 30 minuten

• Afwerking: beloopbaar na 4 - 8  uur.

• Ingebruikname: na ca. 12 uur

• Vullen van zwembad: na 7 dagen

Chemische resistentie:   

 

Chloorwater   ++

NaOH 2g / l   ++

NaOH 10g / l  ++

Bleek        ++

Azijnzuur 2% ++

Azijnzuur 5% +

Zoutzuur 2%  +
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Chloorwater   ++

Zoutzuur 5% 0

 

Betekenis :

• Zeer goede weerstand     ++

• Goede weerstand            +

• Lage weerstand               0

 

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

• Voeg geen ander additieven toe zoals oplosmiddelen.

• Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.

Tips!

Zet eerst een test op bij het voegen van verkleuringsgevoelige natuursteen.
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