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Normeco StoneFlex is uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe
bestrating met smalle voegen van 1 mm tot maximaal 40 mm.

Basalt

Steengrijs

Naturel

Dit voegzand op polymeerbasis is geschikt voor oprit, terras, voetpad en
middenberm. Voor de ondergrond zie het advies op de verpakking.

voorkomt onkruid

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en

onderhoudsvrij
waterdoorlatend

onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf mieren en andere insecten
en volg de werkwijze volgens de gebruiksaanwijzing (zie achterzijde).

Voor een optimaal eindresultaat eerst de gebruiksaanwijzing lezen
en deze nauwgezet opvolgen.
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Verwerking
Vereisten

Uw dealer:

StoneFlex is uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe
bestrating met voegen van 1 mm tot 40 mm breed. Dit voegzand op
polymeerbasis is geschikt voor terras, pad, oprit en middenberm.
Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en
onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf eventuele mieren en
ga dan pas voegen. Voor een optimaal eindresultaat eerst de
gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen.
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Gebruik een veiligheidsbril en een stofkapje.
Droge stenen.
Een stabiele en voldoende waterdoorlatende ondergrond.
Een bodem- en buitentemperatuur boven 0°C.
Een neerslagvrije periode van minimaal 1 uur na verwerking.
Voeg min. 3 cm diep, bij tegels van 2 cm dikte voeg dan steendiep.
Maak eerst een proefstuk.
Poreuze stenen vooraf impregneren met Impregneer Neutraal.

Aanbrengen en reinigen
•
•
•
•

StoneFlex op geheel droge stenen verspreiden.
Met een trekker of een bezem verdelen in de voegen.
Aftrillen of kloppen met een rubberen hamer.
Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden.
Het voegzand met het Voegmaatje aanrollen of goed aankloppen met een zachte bezem.
• Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem tot circa 1 mm onder het tegeloppervlak.
Veeg diagonaal over het oppervlak.
• Restant Stoneflex terug in de zak doen en droog bewaren.
• Oppervlak schoonblazen met een bladblazer.

Activeren
• Terrassen groter dan 20 m2 in delen benevelen, zodat op tijd spoelen mogelijk is.
• Benevel het oppervlak enkele seconden met water tot de voeg verzadigd is.
Wacht 2 minuten en nooit langer dan 4 minuten. Reinig het oppervlak.

Afwerking
• Reinig het oppervlak op spoelstand, diagonaal op de bestrating. Help met een trekker het water
te verwijderen, diagonaal op de voegen. Bij stenen die moeilijker te reinigen zijn, kun je helpen
door met een zachte bezem diagonaal te vegen en nogmaals te spoelen.
• Direct stoppen met spoelen op het moment dat de voeg verzadigd is.
• Met een bladblazer het overtollige water wegblazen.
• Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
• De voeg is elastisch en waterdoorlatend.

GARANTIE
De fabrikant en distributeur geven geen garantie op het resultaat aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding
van het oppervlak en ondergrond, alsmede de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat het product
niet effectief is geweest ondanks het opvolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van
het oppervlak en van de ondergrond, verplichten de fabrikant en distributeur zich ertoe het aankoopbedrag terug te betalen.
Hiervoor is een betalingsbewijs noodzakelijk. De fabrikant en/of distributeur zijn niet aansprakelijk voor andere directe of
indirecte schade. Tot het niveau wat is toegestaan in de wet sluiten de fabrikant en distributeur alle impliciete kwaliteits-,
waren- of doelgeschiktheidsgarantie uit. Op al onze transacties en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.

www.normeco.nl

