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EasyJoint
Voegmiddel voor bestratingen
in natuurstenen en kasseien
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Mengklaar
Handige verwerking
Snelhardend
Waterondoorlatend
Voegbreedtes van 3 tot 25 mm

Toepassingsgebieden
Knauf EasyJoint is een snelhardend, waterondoorlatend voegmiddel op cementbasis veredeld met
kunsthars, vulstoffen, hoogwaardige toeslagstoffen
en additieven die de verwerking vergemakkelijken.
Bijzonder geschikt voor natuurstenen en kasseien
met rechte of onregelmatige kanten:
n	terrassen
n	opritten
n	tuinpaden
n	voetpaden

Beschikbare kleuren
Grijs
Zand

Antraciet

De hiernaast afgebeelde kleuren werden in vierkleurendruk gereproduceerd en kunnen
afwijken van het aangebrachte voegmiddel. Dergelijke kleurverschillen zijn onvermijdelijk en zijn niet ontvankelijk voor reclamatie.

Voorbehandeling
De ondergrond moet voldoende stabiel zijn en
moet de voorziene lasten kunnen dragen zonder te
vervormen. Het inzakken van de stenen als gevolg
van een ontoereikend draagvermogen kan leiden
tot het afscheuren aan de voegkanten. Om het
loskomen van de stenen te vermijden, is het aangeraden de voegen op hun volledige hoogte te vullen
met het voegmiddel Knauf EasyJoint.
Voor een optimale hechting mag de voegdiepte
niet minder dan 4 cm bedragen en moet de
voeg tussen 3 en 25 mm breed zijn. Een
voegdiepte van min. 2 cm is onder bepaalde
voorwaarden toegestaan (zie technische fiche).
Het te bewerken oppervlak vooraf zorgvuldig
bevochtigen opdat bij het aanbrengen van het
voegmiddel, het oppervlak van de stenen niet
meer zuigend zou zijn. Stagnerend water uit de
voegen verwijderen. Knauf EasyJoint verwerken
bij een ondergrond- en omgevings-temperatuur
tussen + 5°C en + 25°C.

Knauf EasyJoint

1
Gieten

3
Borstelen

2
Uitstrijken

4
Afspoelen

Tips
n
Beloopbaar bij 20 °C na ca. 3 uur.
Belastbaar bij 20°C na ca. 7 dagen.
n
De verse voegen behoeden voor het te
snel drogen, tocht, directe zon, neerslag
en vorst.
n
De technische gegevens hebben betrekking op een temperatuur van +20°C en
een relatieve luchtvochtigheid van 50%.
Lagere temperaturen verlengen, hogere
temperaturen verkorten de opgegeven
waarden.
n
Door wisselende vochtigheidsgraden in
de ondergrond, in het voegmiddel en in
de omgeving kunnen kleurschakeringen
zich voordoen. Voor zulke en gelijkaardige kleurafwijkingen in het voegennet
kunnen wij niet aansprakelijk zijn.
n
Bij enige oppervlakken kan na het
voegen een cementsluier overblijven. De
richtlijnen van de fabrikant van de bekleding in acht nemen en een test uitvoeren.
n
Direct na gebruik kuip en gereedschap
met water reinigen. In harde toestand
kan de reiniging enkel op mechanische
wijze gebeuren.

Aanbrengen
 en zak van 25 kg Knauf EasyJoint in een zuivere kuip met 5 L.
E
koud water mengen tot een klontervrije en homogene massa.
(Maak gebruik van een mechanische menger.)
n Na ongeveer 2 min., opnieuw doorroeren waarna Knauf
EasyJoint kan verwerkt worden.
n Het materiaal verspreiden en met een rubberen wisser zonder
luchtbellen in de voegen brengen.
n Verwerkingstijd ongeveer 20 min. bij 20°C afhankelijk van de
weersomstandigheden en het gebruikte steentype.
n Tijdens het afbinden van het materiaal (hardheid met vinger
testen), het oppervlak vochtig houden.
n Eens het materiaal voldoende hard is, het oppervlak opnieuw
natmaken en met een harde borstel schuren.
n Na enkele minuten het oppervlak met zuiver leidingwater
schoonmaken. Maak hiervoor gebruik van een tuinslang onder
normale druk. De behandeling van het afgebonden voegmiddel
garandeert een optimale uitharding.
n Achteraf reinigen met verdunde Knauf Cementsluierverwijderaar
is aanbevolen, maar niet noodzakelijk.
n

Belangrijk
n	De stenen vooraf goed bevochtigen
n	Bij het vullen de vorming van
luchtbellen in de voegen vermijden
n	Tijdens het afbinden, het voegmiddel
vochtig houden
n	Bij twijfel vooraf een test uitvoeren
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Deze fiche 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

EASYJOINT_NL_B_09.14

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

04-273 83 11
www.knauf.be
info@knauf.be

