Decor
DECORATIEVE SPLIT- EN STEENSLAGBINDER

Omschrijving en toepassingen
Voor voetgangers
Min. dikte vanaf 4 cm
Sterke waterdoorlaatbaarheid
UV stabiel
Kleurvast
Ook voor D.H.Z.
2 componenten speciaal-hars
V.a. 8°C ondergrond temperatuur
Waterbestendig
Bindt praktisch elke split/steenslag
Vorst- en dooizoutbestendig
Gasdoorlatend
Houdbaarheid: 12 maanden. Vorstvrij, koel en droog
opslaan.

JOINTEX DECOR is een bindmiddel waarmee men in de handel verkrijgbaar split/
steenslag kan binden voor binnen- en buitentoepassing (korrelgrootte vanaf 3/5 tot
maximum 16/32 mm) JOINTEX DECOR is ideaal geschikt voor zgn. boomspiegels,
decoratieve bestrating, rondom grafzerken en huisaansluitingen. DECOR is vorst- en
dooizoutbestendig en voorkomt onkruidgroei. Hoewel, niet direct noodzakelijk, er vooral
droge- en stofvrije split en steenslag verwerkt kan worden met DECOR, bevelen wij het
gebruik hiervan aan. Ook vochtige, niet ontstofd materiaal (steenslag/split) kan hiermee
gebonden worden.

Verbruik
Bij een gemiddelde laagdikte van 40 mm is het volgende materiaal nodig per m²:
•
1 SET A+B komponent JOINTEX DECOR
•
75 kg split/steenslag
Betonmolen of mortelkuip met staafmenger/stamper en/of vlakspaan.

voor

na

voor

na

Bekijk ook onze website: www.sbmplus.com voor ons assortiment kunsthars-voegmortels voor voetgangersbelasting
tot zware verkeersbelasting.

Nooit meer onkruid

pakket: 1,8 kg

geen onkruid meer

veilig begaanbaar

belasting voetgangers

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

D-Extra Heavy
DE STERKSTE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX D-EXTRA HEAVY is een zeer gering waterdoorlatende bestratingsvoegmortel.
JOINTEX D-EXTRA HEAVY is vorst- en dooi-zoutbestendig, onkruidvrij, hogedrukreiniger-,
slijtage- en veegmachine-bestendig. JOINTEX D-EXTRA HEAVY is snel, voordelig,
duurzaam en milieubewust. Perfect voor busstations, laadzones en openbare wegen.

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Zeer geringe waterdoorlaatbaarheid
2 componenten epoxyhars
Vanaf 7°C ondergrond temperatuur
Snelle verkeersvrijgave
Sterkste verkeersbelasting
Voegbreedte vanaf 8 mm
Voegdiepte vanaf 30 mm
Zeer sterk

neutraal

steengrijs

basalt

Verbruikstabel in kg/m2

Eigenschappen

Steengrootte

4

10

14

20

30

40

4

17,96

12,97

11,88

11,04

10,37

10,03

10

12,97

7,98

6,89

6,05

5,39

5,04

14

11,88

6,89

5,81

4,97

4,31

3,96

20

11,04

6,05

4,97

4,14

3,46

3,03

30

10,37

5,39

4,31

3,46

2,79

2,45

40

10,03

5,04

3,96

3,13

2,45

2,10

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfaktor leest men in de tabel.
Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 7,98 kg/m².
Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%
Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m2. (ondervindingswaarde)
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

pakket: 28 kg

geen onkruid meer

geen cement-sluier

Eenheid

Bouwwerfwaarde

Morteldichtheid

Kg/dm³

1,7

Buigtreksterkte

N/mm²

15

Druksterkte

N/mm²

50

m/s

zeer gering

Waterdoorlaatbaarheid

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot
hoge verkeersbelasting. SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen
van alle steensoorten

veilig begaanbaar

belasting tot 40 t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

D-Heavy
DE MODERNE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX D-HEAVY is een zeer gering waterdoorlatende voegmortel voor bestrating.
JOINTEX D-HEAVY is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij, hogedrukreiniger-,
slijtage- en veegmachine-bestendig. JOINTEX D-HEAVY is snel, voordelig, duurzaam en
milieubewust. Na 6 uur voor voetgangers begaanbaar, na 24 uur verkeersvrijgave.
Perfect voor openbare wegen met korte sperperiode.

neutraal

steengrijs

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Matige tot sterke verkeersbelasting
Zeer geringe waterdoorlaatbaarheid
2 componenten epoxyhars
Vanaf 0°C ondergrond temperatuur
In water emulgeerbaar
Snelste verkeersvrijgave
Zeer sterk
Voegbreedte vanaf 5 mm
Voegdiepte vanaf 30 mm
Zelfverdichtend
Bij motregen te verwerken

basalt

Verbruikstabel in kg/m2
Steengrootte

4

10

14

20

30

40

4

17,28

12,48

11,43

10,62

9,98

9,65

10

12,48

7,68

6,63

5,82

5,18

4,85

14

11,43

6,63

5,59

4,79

4,15

3,81

20

10,62

5,82

4,79

3,98

3,33

30

9,98

5,18

4,15

3,33

40

9,65

4,85

3,81

3,01

Eenheid

Bouwwerfwaarde

Morteldichtheid

Kg/dm³

1,5

3,01

Buigtreksterkte

N/mm²

8

2,69

2,36

Druksterkte

N/mm²

30

2,36

2,02

Waterdoorlaatbaarheid

m/s

zeer gering

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfaktor leest men in de tabel.
Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 7,68 kg/m².
Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%
Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m2. (ondervindingswaarde)
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

pakket: 27,5 kg

geen onkruid meer

Eigenschappen

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot
hoge verkeersbelasting. SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen
van alle steensoorten

geen cement-sluier

veilig begaanbaar

belasting tot 25t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

D-Medium
DE BEPROEFDE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX D-MEDIUM Voegmortel is een gering waterdoorlatende voegmortel
voor bestrating. JOINTEX D-MEDIUM is vorst- en dooizout-bestendig, onkruidvrij,
hogedrukreiniger-, slijtage- en veegmachine bestendig. JOINTEX D-MEDIUM is snel,
voordelig, duurzaam en milieubewust. Perfect voor normale verkeersbelasting van auto’s
en licht vrachtverkeer.

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Geringe waterdoorlaatbaarheid
2 componenten epoxyhars
Vanaf 0°C ondergrond temperatuur
In water emulgeerbaar
Matige verkeersbelasting
Voegbreedte vanaf 3 mm
Voegdiepte vanaf 30 mm
Zelfverdichtend

neutraal

steengrijs

Houdbaarheid: 24 maanden
Harscompontent: vorstvrij opslaan
Vulstofcomponent: droog opslaan

basalt

Verbruikstabel in kg/m2
Steengrootte

4

10

14

20

30

40

4

14,99

10,82

9,91

9,21

8,66

8,37

10

10,82

6,66

5,75

5,05

4,50

4,21

14

9,91

5,75

4,85

4,15

3,60

3,31

20

9,21

5,05

4,15

3,45

2,89

2,61

30

8,66

4,50

3,60

2,89

2,33

2,04

40

8,37

4,21

3,31

2,61

2,04

1,75

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfaktor leest men in de tabel.
Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 6,66kg/m².
Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%
Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m2. (ondervindingswaarde)
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

pakket: 27,5 kg

geen onkruid meer

Eigenschappen
Eenheid

Bouwwerfwaarde

Morteldichtheid

Kg/dm³

1,3

Buigtreksterkte

N/mm²

6

Druksterkte

N/mm²

15

m/s

gering

Waterdoorlaatbaarheid

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot
hoge verkeersbelasting. SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen
van alle steensoorten

geen cement-sluier

veilig begaanbaar

belasting tot 7,5t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

Drainage
DE DOORLATENDE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX DRAINAGE Voegmortel is een sterk waterdoorlatende voegmortel die zo
goed als elke hoeveelheid regenwater in de ondergrond afvoert. JOINTEX DRAINAGE
is perfect voor de aanleg van opritten, private- en openbare parkings. De poreuze
structuur van JOINTEX DRAINAGE voldoet aan al uw eisen, van waterdoorlaatbaarheid
tot milieubewustheid. JOINTEX DRAINAGE is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij,
hogedrukreiniger-, slijtage- en veegmachinebestendig. Snel, voordelig en duurzaam.

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Sterkte waterdoorlaatbaarheid
2 componenten epoxyhars
Vanaf 0°C ondergrond temperatuur
In water emulgeerbaar
Lichte verkeersbelasting
Voegbreedte vanaf 5 mm
Voegdiepte vanaf 30 mm
Zelfverdichtend

neutraal

steengrijs

basalt

Verbruikstabel in kg/m2

Eigenschappen

Steengrootte

4

10

14

20

30

40

4

13,50

9,75

8,93

8,30

7,80

7,54

10

9,75

6,00

5,18

4,55

4,05

3,79

14

8,93

5,18

4,37

4,08

3,58

3,32

20

8,30

4,55

4,08

3,11

2,60

30

7,80

4,05

3,58

2,60

40

7,54

3,79

3,32

2,35

Eenheid

Bouwwerfwaarde

Morteldichtheid

Kg/dm³

1,3

Buigtreksterkte

N/mm²

4,5

2,35

Druksterkte

N/mm²

10

2,10

1,84

Waterdoorlaatbaarheid

m/s

hoog

1,84

1,58

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfaktor leest men in de tabel.
Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 6,00 kg/m².
Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%
Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m2. (ondervindingswaarde)
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

pakket: 26,8 kg

geen onkruid meer

geen cement-sluier

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot
hoge verkeersbelasting. SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen
van alle steensoorten

veilig begaanbaar

belasting tot 3 t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

EASY Extra Fine
1-KOMPONENT VOEGMORTEL VOOR FIJNE VOEGEN VANAF 2 MM

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX EASY EXTRA FINE (extra fijn) is een gebruiksklare, waterdoorlatende voegmortel
voor beton en natuursteen, klinkers, tegels en ceramische tegels met smalle voegen.
Eenvoudig en vrij van holle-ruimtes inslembaar te verwerken. Zeer gemakkelijk reinigen
van het oppervlak door de watertolerantie van de receptuur en gebruik van een fijne
waterstraal tijdens het aanbrengen. Uitermate geschikt voor voegen vanaf 2 mm.

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Waterdoorlatend/open poriën
Hardt uit door de zuurstof
Gebruiksklaar
Vorstbestendig
Berijdbaar (recht op recht) met lichte auto (max. 1,5T)
Vermindert, bemoeilijkt onkruidgroei
Niet oppervlakte-water vervuilend
Uitermate geschikt voor voegen vanaf 2 mm

neutraal

steengrijs

basalt

grijs

blauwgrijs

zwart

Verbruikstabel in kg/m2

Technische gegevens
Verpakking

Vacuum zak in PE-emmer

Inhoud

15/25 Kg

Kleuren

Natuurzand / steengrijs / basalt / grijs / leisteengrijs / zwart

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot + 35°C

Verwerkingstijd

Voegbreedte
Steengrootte

2 mm

3 mm

500 x 500 mm

0,44 kg/m²

0,66 kg/m²

ca 45 minuten

330 x 300 mm

0,73 kg/m²

1,09 kg/m²

Dichtheid

1,65 Kg/l

100 x 200 mm

1,64 kg/m²

2,46 kg/m²

Druksterkte

>15 N/nm

600 x 400 mm

0,46 kg/m²

0,67 kg/m²

Volledig belastbaar

Na 7 dagen

600 x 600 mm

0,33 kg/m²

0,50 kg/m²

Begaanbaar

Na ca. 24 Uur

Houdbaarheid

Vorstvrij min.18 maand in originele ongeopende
verpakking. Na opening direct verwerken.
Niet mengen.

Berekeningswijze bij voegen met diepte van gemiddeld 30mm en rel. vochtigheid 60% en
gemiddelde temperatuur van +20°C.

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting.
SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen van alle steensoorten

15 kg emmer

geen onkruid meer

geen cement-sluier

veilig begaanbaar

belasting tot max 1,5t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

Easy Joint
KANT EN KLARE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen
JOINTEX EASY JOINT Voegmortel is een sterk waterdoorlatende voegmortel die zo goed
als elke hoeveelheid regenwater in de ondergrond afvoert. JOINTEX EASY JOINT is
perfect voor de aanleg van voetpaden en terrassen. De poreuze structuur van JOINTEX
EASY JOINT voldoet aan al uw eisen, van waterdoorlaatbaarheid tot milieubewustheid.
JOINTEX EASY JOINT is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij, slijtagebestendig. Snel,
voordelig en duurzaam.
Verwerkingsfilms kunt u vinden op www.sbmplus.com.

neutraal

steengrijs

basalt

Verbruikstabel in kg/m2
Steengrootte

4

10

14

20

30

40

4

14,45

10,43

9,56

8,88

8,35

8,07

10

10,43

6,42

5,54

4,87

4,33

4,06

14

9,56

5,54

4,68

4,00

3,47

3,19

20

8,88

4,87

4,00

3,33

2,78

2,51

30

8,35

4,33

3,47

2,78

2,25

1,97

40

8,07

4,06

3,19

2,51

1,97

1,69

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfaktor leest men in de tabel.
Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 6,42 kg/m².
Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%
Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m2. (ondervindingswaarde)
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

15 kg emmer

geen onkruid meer

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Sterke waterdoorlaatbaarheid
Vanaf 0°C ondergrond temperatuur
Ook voor de “Doe het zelf-er”
1 component kunsthars op polymeer basis
Voetgangersbelasting (berijdbaar (recht op recht)
met lichte auto (max. 1,5T)
Voegbreedte vanaf 3 mm
Voegdiepte vanaf 30 mm
Kant en klaar gemengd en vacuum verpakt
Waterbestendig
Niet afdekken tijdens uithardingsfase
Restmateriaal circa 4 weken verwerkbaar, mits onder
water bewaard
Houdbaarheid: minimaal 24 maanden
Na opening direct verwerken. Niet mengen.

Eigenschappen
Eenheid

Labowaarde

Bouwwerfwaarde

Morteldichtheid

Kg/dm³

1,63

1,63

Buigtreksterkte

N/mm²

7,7

7,7

Druksterkte

N/mm²

18,3

17,5

Elasticiteitsmodulus

N/mm²

3900

3840

m/s

9.35.104

-

Waterdoorlaatbaarheid

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot
hoge verkeersbelasting. SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen
van alle steensoorten

geen cement-sluier

veilig begaanbaar

belasting tot 1,5t

Uw SBM+leverancier

Alle vulstoffen zijn natuurlijke produkten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan
ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

20171017-NL

Kapellei 157
2980 Zoersel
T +32 (0)3 380 10 35
E info@sbmplus.com
sbmplus.com

EasyPhalt PRIME
BITUMINEUZE PRIMER VOOR MAXIMALE HECHTING

Omschrijving en toepassingen
EASYPHALT PRIME is een oplosmiddelgedragen bitumenprimer in sprayvorm. Met de
speciale spuitbus met gebruiksvriendelijke 360° kantelklep kunnen kleine oppervlakken
moeiteloos en zonder extra hulpmiddelen van grondverf worden voorzien. Het product
dringt goed in de ondergrond, heeft een stofbindend effect en droogt sneller dan
vloeibare bitumenprimers.

2

Wordt als volgt gebruikt voor de voorbehandeling van
de ondergrond, ter verbetering van de hechting op
verschillende bitumineuze materialen:
Voorbehandeling ondergrond voor bitumenbanen
Primer voor oplosmiddelgedragen bitumenverf
Bindmiddel voor materialen in de wegenbouw
Verbeteren van de hechting op asfaltlagen voor het
aanbrengen van voegband
Primeren van voegflanken voor de verwerking van
voegband
Verbeteren van de hechting voor bitumenprofielen en
-banden
Het product hecht zich aan de gebruikelijke
ondergronden in de bouw (bijv. beton, metselwerk, gips,
metaal, hout, asfalt enz.).

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudige toepassing zonder penseel, borstel of roller
Geen reiniging van gereedschap
Onmiddellijk gebruiksklaar
Economisch verbruik
Universeel geschikt voor kleine oppervlakken
Goede hechting en sneldrogend
Goede doordringing en bevochtiging van de ondergrond
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Polymeer
POLYMEER VOEGMORTEL VOOR KLINKERS EN TEGELS

Omschrijving en toepassingen
Deze hoogwaardige polymeer voegmortel is een gebruiksklare flexibele voegmortel op
basis van zand en bindstoffen. Hij is geschikt voor het opvoegen van praktisch alle
steensoorten zoals natuursteen, beton en kleiklinkers die geplaatst zijn op een
drainerende ondergrond.

neutraal

steengrijs

basalt

Eigenschappen
Eenheid

Bouwwerfwaarde

Buigtreksterkte

N/mm²

4

Druksterkte

N/mm²

8,6

m/s

hoog

Elasticiteitsmodus

natuursteen

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Direct verwerkbaar, eenvoudig en snel aan te brengen
Gering waterdoorlatend, flexibel en dus bestand tegen
krimpen en uitzetting
Bestand tegen vorst, dooizouten,
reinigingsmachines,...
Geschikt voor particulier gebruik (oprit, terras), maar
ook voor openbare plaatsen met een hoge belasting
(straten, parkeerplaatsen, voetpaden,...)
Geen onkruidgroei
Snel in gebruik te nemen
Voegbreedte vanaf 1mm – voegdiepte vanaf 30mm
Aanwezigheid van 3% cement

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting.
SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen van alle steensoorten.

BELASTING
25 kg zak

geen onkruid meer

veilig begaanbaar

klasse II
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Primeur
PRIMEUR VOEGMORTEL VOOR KLINKERS EN TEGELS

Omschrijving en toepassingen
Primeur voegmortel is een gebruiksklare voegmortel op cementbasis en kunststof
gemodificeerd, zelfverlopend en niet krimpend. Hij wordt gebruikt om voegen tussen
klinkers of tegels duurzaam en krachtig te sluiten conform de DIN-norm 18318.

neutraal

steengrijs

betonsteentegels

natuursteentegels

betonklinkers

gebakken klinkers

ceramische tegels

Vloeit uitstekend en vult elke holle ruimte
zelfnivellerend op
Krimpt niet en garandeert daardoor een sterke
voegvulling
Is vorst- en dooizoutbestendig en bovendien
oliebestendig
Ontwikkelt hoge stevigheid en is daardoor ook
veegmachine bestendig
Kan al na 24 uren worden belast
De uitgeharde voeg is hydrofoob d.w.z. vuilafwijzend
Na 3 uren al slagregen vast

basalt

Eigenschappen
Na

natuursteen

Druksterkte (N/mm²)

Buigsterkte (N/mm²)

1 dag

19

4,5

3 dagen

27

5,3

7 dagen

36

7,2

28 dagen

> 65

7,5

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting.
SBM+ heeft ook produkten voor reinigen, beschermen en verzorgen van alle steensoorten

BELASTING
25 kg zak

geen onkruid meer

geen cement-sluier

veilig begaanbaar

klasse II
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QPR
GEMODIFICEERDE ASFALT MIX

Snel en eenvoudig wegdekschade repareren
Het is een veelvoorkomend verschijnsel: schade in het wegdek na lange vorstperiodes
of (tijdelijke) te zware belasting. Vaak is het echter niet nodig om het wegdek volledig
te vernieuwen. Door de deklaag plaatselijk maar duurzaam te repareren voorkomt u
onnodige en verkeersoverlast.

Hoe?
Met Quality Pavement Repair, kortweg QPR! Dit is een voorgemengd koudasfaltmengsel
met enorme hechtingspotentie. Door het gemodificeerde bitumen en speciale
toevoegingen heeft QPR een uitstekend draagvermogen en is het bestand tegen
spoorvorming. QPR is daarom zeer geschikt om eenvoudig schades aan wegdekken zoals
gaten, verzakkingen en sleuven te repareren.

Uniek in zijn soort:
Snel en eenvoudig wegdekschade repareren
Repareert direct gaten, scheuren en verzakkingen
QPR kan verwerkt worden bij nat wegdek, tijdens
vorst en als de ondergrond bevroren is
Extreem goede hechting aan het bestaande wegdek,
alsook aan staal en beton
Nettogewicht: Ca. 25 kg
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