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De reeds homogeen vermengde voegmortel is geschikt voor binnen en buiten. 

Stonefix Excellent is door zijn samenstelling absoluut duurzaam. Voor een optimaal 

eindresultaat eerst de gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen.

Zorg voor een stabiele ondergrond, waarbij de opbouw afgestemd is op de te

verwachten verkeersbelasting. Bij een verzakking van de bestrating kan de voeg 

scheuren. Breng geen voegmateriaal aan in de schuine ruimte die ontstaat bij 

stenen/tegels met een facetkant bovenin. Bij een juiste voorbereiding en verwerking 

van Stonefix Excellent heeft u levenslang een onderhoudsvrije voeg.

Stonefix Excellent is een snel uithardend, kunststof gemodificeerd voegmiddel

op basis van Portland cement met tras: uitermate geschikt voor het voegen van

betonstenen, keramische- en natuursteen tegels. Stonefix Excellent is ontwikkeld

voor zware verkeersbelasting en het kan worden toegepast op uw terras, oprit,

marktpleinen, middenbermen en op de openbare weg. (vanaf 2,5-30 mm breed)

• Hoog belastbaar

• Snel uithardend

• Hoog vloeiend vermogen

• Veegmachinebestendig

• Onderhoudsvrij
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• Sluit het einde van het terras af, zodat de voegmortel niet weg kan lopen.
• Zorg voor een plek direct naast het terrasoppervlak, waar voldoende spoelwater opgevangen kan worden.
• Spoel zo min mogelijk door de riolering en spoel deze dan met veel water na. 
• Plaats schuimband en afdichtingsband op plaatsen waar een dilatatievoeg moet komen.

www.normeco.nl

Uw dealer:

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.

• Bij sommige soorten bestrating kan een cementsluier ontstaan, 
 dus maak eerst een proefstuk.
• Voeg altijd steen/tegeldiep of bij alleen een loopbelasting 
 minimaal 40 mm diep.
• Natte stenen.
• Een stabiele ondergrond.
• Bij verkeersbelasting is een goede fundering van de ondergrond  nodig.
• Breng een dilatatievoeg aan bij grote oppervlakken op maximaal
 5 meter lengte en als het oppervlak aansluit op een gevel of muur.
• Een buitentemperatuur boven 5°C tot maximaal 30°C.
• Bescherm verse voegen tegen te snelle droging, direct zonlicht, 
 neerslag en vorst.
• Door diverse vochtigheidsgraden in de ondergrond en in de 
 voegmortel kunnen kleurschakeringen ontstaan.

• Bevochtig het oppervlak tot de bestrating geheel verzadigd is. Laat het water in de voegen wegzakken.
• Gebruik een schone speciekuip en vul deze met 5 liter schoon water. Voeg daaraan 25 kg Stonefix Excellent
 toe en meng het geheel met behulp van een mixer (het liefst 600 o/min) tot een homogene, klontvrije massa.
• Laat de voegmortel 2 minuten rijpen, meng hem nog even door en verwerk hem binnen 30 minuten (bij 20°C).

• Benevel het oppervlak van de bestrating nogmaals, voordat u gaat voegen. Voeg nooit een droge steen. 
• Verdeel de voegmortel met een trekker over het vochtige oppervlak en strijk de voegen vol zonder luchtbellen.
• Neem direct zoveel mogelijk voegmortel vanaf het oppervlak mee en laat zo min mogelijk resten achter.
• Werk grotere oppervlakken in gedeeltes af.
• Voorkom indrogen op het oppervlak door af en toe tussendoor licht te nevelen.

• Laat de voeg ongeveer 30 minuten drogen.
• Als de voeg niet meer aan de vinger blijft kleven kan er gespoeld worden. Benevel het oppervlak.
• Schuur/veeg met een schrobber over het oppervlak en reinig na 10 minuten het oppervlak grondig met water.
• Spuit daarbij niet rechtstreeks op de voegen en controleer of het oppervlak goed schoon is.

• Eventuele sluier met een borstel of een schone, vochtige spons verwijderen.
• Bescherm de voegen tegen te snelle droging, direct zonlicht, neerslag en vorst.
• Het tegeloppervlak is beloopbaar na circa 24 uur en kan volledig belast worden na 7 dagen (bij 20°C).
• Verwijder de afdichtingsband zodra de voeg is uitgehard en kit de dilatatievoeg af.
• Gereedschap direct na gebruik met schoon water reinigen.

• Buiten bereik van kinderen houden. 
• Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming. 
• Bij oogcontact: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig met water. *
• Bij contact met de huid: Reinig met ruim voldoende water en zeep. *
• Vermijd inademing van cementstof.  BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng
 het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. *

 * Raadpleeg het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts. 


