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Deze brochure heeft tot doel onze klanten te 
informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De 
gegevens stemmen overeen met onze meeste 
recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit 
aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan 
contact op te nemen met onze technische dienst om de 
juistheid van de informatie te controleren.
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname 
van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de 
uitdrukkelijke toestemming van Knauf.
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KNAUF biedt een compleet outdoor gamma van voegsystemen aan voor de aanleg en afwerking van tuinpaden, terrassen, 
opritten en afrasteringen. Voor elke soort ondergrond, voor elke vorm van belasting is er een oplossing met speciale ‘buiten-
eigenschappen’: bescherming tegen vorst en onkruid, een duurzaam stabiel resultaat én een uiterst eenvoudige verwerking. 
Kortom, alles voor een hoogwaardige, decoratieve bestrating die er jarenlang als nieuw blijft uitzien.

Mortels en 
voegmaterialen 

voor 
bestratingen

Drain Chape
Drainerend mortelbed

Drain Binder
Bindmiddel 

voor drainerende mortel

Fix Stone
Hechtbrug

Power Sand
Polymeerzand

Easy Joint
Voegmiddel

Deco Joint
Voegmortel

Deco Joint Plus
Voegmortel

Componenten 1- component 1- component 1- component 1- component 1- component 2 - componenten

Materiaalbasis kunsthars gemodificeerd, 
trasshoudend

bindmiddel concentraat, 
trasshoudend

cementhoudend, 
kunststof gemodificeerd

natuurlijk gebonden 
steengranulaten

cementhoudend, 
kunststof gemodificeerd kunststof gemodificeerd epoxyhars

Kleuren* zand  donkergrijs zand  grijs  antraciet  zand  grijs zand  grijs 

Voegbreedte - - - min. 1 mm 3 - 25 mm min. 3 mm min. 5 mm

Voegdiepte - - - min. 30 mm min. 40 mm min. 30 mm min. 30 mm

Verwerkingstemperatuur +5 tot +30°C +5 tot +30°C +5 tot +30°C +5 tot +30°C +5 tot +25°C +5 tot +25°C +10 tot +25°C

Verwerkingstijd bij +20°C 90 minuten 90 minuten ca. 3 uren - 20 minuten 30 minuten 30 minuten

Belastbaar - - - na 3 dagen na 7 dagen na 7 dagen na 7 dagen

Beloopbaar bij +20°C - - - na 6 uren na 3 uren na 24 uren na 24 uren

Waterdoorlatend ja ja neen ja neen ja ja

Verbruik ca. 20 kg/m2/cm mengverhouding:
1:5 3,3 kg/m2/cm
mengverhouding:

1:8 2,3 kg/m2/cm

ca. 1,5 kg/m2 ca. verbruik per m2 bij 30 mm voegdiepte/voegbreedte van:

Groot formaat 14 x 17 cm 3 mm                5 mm
2,0 kg/m²             3,2 kg/m2

8 mm              15 mm
5,1 kg/m²             9,1 kg/m2

8 mm              15 mm
5,1 kg/m²             9,1 kg/m2

Klein formaat 10 x 11 cm 3 mm
2,8 kg/m²

5 mm                8 mm
4,7 kg/m²             7,2 kg/m2

5 mm                8 mm
4,7 kg/m²             7,2 kg/m2

5 mm                8 mm
4,7 kg/m²             7,2 kg/m2

Plavuizen 40 x 40 cm 2 mm
0,5 kg/m²

3 mm                5 mm
0,8 kg/m²             1,3 kg/m2

3 mm                5 mm
0,8 kg/m²             1,3 kg/m2

                         5 mm
                            1,3 kg/m2

Klinkers 10 x 20 cm 1 mm
0,8 kg/m2

3 mm                5 mm
2,2 kg/m²             3,8 kg/m2

3 mm                6 mm
2,2 kg/m²             4,4 kg/m2

                         5 mm
                            3,7 kg/m2

Stockage 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 18 maanden

Verpakking 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

 *Voorgestelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Overzichtstabel


