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PLAATSINGSADVIES NEVERGREEN 

 

NEVERGREEN VOEGMORTEL 

De set van 22 kg voegmortel bestaat uit een emmer mortel van 21 kg en een fles verharder. Na 

vermenging kunnen de voegen van ca. 6 m2 Nevergreen stenen worden gevuld. De voegmortel 

draineert en laat gassen door. Geschikt voor middelzware verkeersbelasting: gemotoriseerd verkeer 

tot 3.5 ton. 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Druksterkte 15 N/mm² 

Dichtheid Circa 1,4kg/L 

Verwerkingstijd Circa 20 minuten 

Laagdikte Minimaal 5 mm breed, minimaal 30 mm diep 

 

VERVOER EN OPSLAG 

Bewaren in magazijn met temperatuurcondities tussen 8° en 20°C. Houdbaarheid circa 6 maanden. 

 

VOORZORGEN 

• Geclassificeerd als irriterende stof, in niet-uitgeharde vorm is het schadelijk voor huid en ogen. 

• Verhardercomponent kan bijtend werken, huid en oogcontact vermijden. 

• Bij huidcontact wassen met water en zeep. 

• Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water en arts raadplegen. 

 

OMSTANDIGHEDEN 

• Alleen toepassen bij temperaturen boven 8°C. 

• Altijd op vochtige ondergrond verwerken. 

• In verband met mogelijke verkleuring (vooral bij poreuze oppervlakken) raden wij aan een 

proefvlak te maken. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

• De stenen straten op voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond.  

• Kanten van de stenen dienen vrij van stof en vervuiling te zijn. 

• Oppervlak bevochtigen. 

• Meng machinaal de twee componenten gedurende twee minuten.  

• Voeg daarna ca. 2 liter schoon water toe aan het mengsel. Dit kan worden bereikt door de fles 

met verharder twee maal te spoelen met water. Hierdoor wordt ook alle verharder optimaal 

gebruikt. 

• Meng het geheel nog ca. 1 tot 1,5 minuut. Lichte schuimvorming is normaal. 

• Deze homogene massa over de ondergrond verdelen en met een vloerwisser in de voegen 

schuiven. 

• Direct na het inwerken het gehele oppervlak met een bezem diagonaal over de voegen 

schoonvegen. 

• Bestrating tenminste 24 uur tegen neerslag beschermen. Draag zorg voor voldoende ventilatie. 

• Na 24 uur is het oppervlak begaanbaar, na 7 dagen is het oppervlak volledig belastbaar. 
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BENODIGDE MATERIALEN 

Menger, vloerwisser, medium bezem. 

 

REINIGING GEREEDSCHAP 

Oppervlak van het straatwerk direct schoonmaken, uitgehard voegmortel is alleen mechanisch te 

verwijderen. Gereedschappen direct schoonmaken, uitgeharde resten zijn alleen mechanisch te 

verwijderen. 

 

DISCLAIMER 

Dit verwerkingsadvies is uitsluitend van toepassing op Nevergreen-stenen verwerkt in combinatie met 

de meegeleverde voegmortel. Ten aanzien van de plaatsing kan Stradus Infra geen aansprakelijkheid 

aanvaarden. 

 

 

 

 

Download hier de brochure en ontdek verder via het plaatsingsfilmpje hoe de voegmortel in zes 

eenvoudige stappen op de stenen wordt aangebracht … 

 

http://www.stradusinfra.be/content/stradusinfra/site/89#anc45927 

 

 

 

 

Voeg bovenzijde: 5,5 mm 

Laag: 44 stenen, 4 halve stenen 
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