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CitySlim
CitySlim bindt zandvoegen (uitharding 2 mm diep)
en beschermt poreuze tegels. Beschermt tegen
erosie, vermindert onkruidgroei, watergedragen.
Voor aaneengesloten bestrating met voegruimte
van 0 tot 3 mm. Eenvoudig te verwerken vloeibaar
bindmiddel, droog na 24 uur en voetverkeer

Vermindert aanwaaiend onkruid
Beschermt bestrating tegen erosie en vuil
Voor voegbreedtes van 0 tot 3 mm
Zeer geschikt in combinatie met Jogefix

mogelijk na 4 uur.
Ga naar www.pvnbestratingsvoegen.nl voor meer
informatie, advies en bestekteksten.

Middengeleiders onderkruidvrij met CitySlim

Voor behandeling met CitySlim

PVN Bestratingsvoegen
Scheepjesbrug 235
4231 ZZ Meerkerk

Na behandeling met CitySlim

06 53 38 67 81
info@pvnbv.nl
www.pvnbestratingsvoegen.nl

Neemt u voor meer informatie contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 06 53 38 67 81

Referenties CitySlim
Plaatsen verhard met straatstenen of tegels met minimale voegruimte tot max. 3 mm. Denk aan oppervlakken rond zwembad, terras,
binnenplaats,stallen enz. Geschikt voor gebruik op plaatsen met licht en traag verkeer (maximum 30 km/u),
voetgangerszones,openbare plaatsen, parken e.d. Zwaardere belasting wordt afgeraden.
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Verwerking CitySlim
CitySlim is geschikt voor voegbreedtes van 0 tot 3 mm en kan ook in combinatie met Jogefix worden verwerkt. U kunt CitySlim laten
aanbrengen door een door PVN geadviseerd bedrijf. Zelf aanbrengen is echter eenvoudig; zie onderstaande verkorte instructie. Voor
een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact.

Stap 1 - Invegen met voegzand, aantrillen (eventueel herhalen)

Stap 2 - City-Slim aanbrengen tot de voegen en het oppervlak
volledig verzadigd zijn

Stap 3 - Verwijder overtollig product met trekker

Hoewel PVN Bestratingsvoegen de werking van CitySlim onderschrijft, is op dit product onze vijf jaar garantie niet van toepassing. Kiest
u liever voor een garantie van 5 jaar op onkruidvrije bestrating, dan is CityPro 1000 Next Gel zeer geschikt.
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