
Normeco FugenSand Terrastegel Plus voorkomt onkruid en is 

uitermate geschikt voor zeer smalle voegen. Het is speciaal

ontwikkeld voor natuursteen- en keramische tegels.

Deze kunnen gelegd worden op split van 2-5 mm zónder

gebruik van bindmiddelen.

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig 

verwijderen. Bestrijd vooraf mieren en andere insecten.

Voor een optimaal eindresultaat eerst de vereisten en het verwerkingsadvies lezen op 

de achterzijde en deze nauwgezet opvolgen. FugenSand Terrastegel Plus is bekroond 

met het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A+ van NL Greenlabel en is

gecertificeerd door het ECO instituut.
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FUGENSAND
terrastegel plus
• Onderhoudsvrij

• Voor zeer smalle voegen

• Speciaal voor natuursteen-

  en keramische tegels

• 100% ecologisch

Voorkom onkruid
Voor zeer smalle voegen

Gebruik bij het
voegen van tegels

het handige
‘Voegmaatje’.
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Uw dealer:

• Reinig met een krachtige waterstraal het oppervlak vanaf circa 
 100 cm hoogte. Richt hierbij de waterstraal niet op de voegen.
•   Reinig na 5 minuten het oppervlak voor een 2e keer. 
    Direct stoppen met spoelen wanneer de voeg verzadigd is.
• Met de bladblazer het overtollige water wegblazen.
• Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
• De voeg is zelfherstellend en waterdoorlatend. 

• FugenSand Terrastegel Plus op de stenen verspreiden.
• Met een trekker of een harde bezem droog verdelen in de
    voegen tot circa 3 mm onder het tegeloppervlak.

• Aftrillen of anders kloppen met een rubberen hamer. 
• Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden. 
    Het materiaal in de voeg goed aankloppen met een zachte bezem. 
• Voor tegels met een aaneengesloten voeg kunt u het ‘Normeco Voegmaatje’
    gebruiken. U hoeft dan niet te trillen, maar u rolt met het ‘Voegmaatje’ de 
    FugenSand Terrastegel Plus in de voegen. Dat werkt snel, eenvoudig en het
 geeft het beste resultaat. Het ‘Voegmaatje’ kunt u huren bij uw dealer.

• Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem, veeg diagonaal
 over het oppervlak.
• Restant FugenSand Terrastegel Plus  terug in de zak doen en droog bewaren.
• Oppervlak schoonblazen met een bladblazer.

• Benevel de voeg 10-15 seconden met water vanaf circa 120 cm
 hoogte tot de voeg verzadigd is. 
• Reinig het oppervlak na 5 minuten, wacht nooit langer dan 10 minuten.

• Maak eerst een proefstuk.
• Voeg altijd steendiep.
• Droge stenen. 
• Een stabiele en geheel waterdoorlatende ondergrond/fundering.
• Een buiten- en bodemtemperatuur boven 2°C.
• Een neerslagvrije periode van minimaal 1 uur na de verwerking.
• Poreuze stenen vooraf impregneren met Impregneer Neutraal.

VEREISTEN

FUGENSAND TERRASTEGEL PLUS
WATERDOORLATEND VOEGEN

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.


