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PVN Epoxyvoeg
PVN Epoxy is geschikt voor het vullen van voegen
van diverse soorten bestrating ter voorkoming van
onkruid.

Geen onkruidgroei in voegen bij een
stabiele onderlaag
Geschikt tot verkeersklasse B

Ga naar www.pvnbestratingsvoegen.nl voor meer
informatie, advies en bestekteksten.

Voor voegbreedtes vanaf 3 mm
Snelle uitharding
Bestand tegen vorst

Vastleggen van tegels in taluds met PVN Epoxyvoeg

Voor behandeling met PVN
Epoxyvoeg
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4231 ZZ Meerkerk

Na behandeling met PVN Epoxyvoeg PVN Epoxyvoeg met Voegsteen
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Referenties PVN Epoxyvoeg
PVN Epoxyvoeg wordt gebruikt voor het voegen van diverse soorten bestrating ter voorkomen van onkruid. Zeer geschikt voor
bijvoorbeeld taluds. Epoxy is geschikt vanaf 3 mm voegbreed en minimaal 30 mm voeghoogte. Voor kleinere voegbreedtes is CityPro
1000 Next Gel vaak een goede oplossing. Zie www.pvnbestratingsvoegen.nl/producten/citypro-1000-next-gel.
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Verwerking PVN Epoxyvoeg
Epoxyvoegen zijn geschikt voor voegen vanaf 3 mm breed en 30 mm diep. Wanneer u het materiaal laat aanbrengen door een door PVN
geadviseerd bedrijf bieden wij onder voorwaarden 5 jaar garantie tegen onkruid. PVN Epoxyvoeg is echter eenvoudig te verwerken, zie
onderstaande verkorte instructies. Voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via
www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact.
1.
2.

Stabiele, schone en stofvrije ondergrond. Eventueel bevochtigen met water.
PVN Epoxyvoeg bestaat uit een twee-componenten (A en B) bindmiddel gemengd met vuurgedroogd kwartszand.

3.

De twee bindmiddelcomponenten A en B tot een homogeen mengsel roeren.

4.
5.

Mengsel A/B bij ca. 100 kg. kwartszand en ca. 8 min. in een betonmolen mixen tot een homogeen mengsel.
Over de bestrating verdelen en invegen met een rubbertrekker.

6.

Intrillen tot de voegen goed gevuld zijn.

7.

Na- en schoonvegen met een harde straatbezem (diagonaal).

PVN Bestratingsvoegen garandeerd de kwaliteit van PVN Epoxyvoeg, mits aangebracht door één van onze verdelers/verwerkers. Kijk
voor meer informatie op www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie.
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