Technisch Informatieblad

Seifert Voegmortel
Productnaam:
Seifert Voegmortel
Toepassing:
Seifert voegmortel is uitermate geschikt voor het voegen (alle voegtypes: platvol dichtgestreken voeg, platvol geborstelde
voeg, terugliggende voeg, schaduwvoeg, …) van gemetselde binnen- en buitenmuren. Deze muren kunnen bestaan uit:
bakstenen, gevelstenen, betonblokken, betonstenen en steenstrips. Seifert voegmortel is NIET geschikt als bepleistering,
noch voor het voegen van vloeren en muren uit andere dan vermelde materialen (vb. glasdallen).
Verwerking:
Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C.
Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en
werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en/of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
werken de pigmenten minder in de mortel.
Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur, dit om
de kans op uitbloeiingen te verminderen. Niet voegen in volle zon, bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel. Meng
± 75 % van uw zak voegmortel met 3 à 3,75 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak om
kleurverschillen te vermijden). Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant
van de voegmortel toe tot de gewenste homogene consistentie bekomen wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5
min. intensief gemengd te worden. De aardvochtige mortel goed en vol aanbrengen, stevig aandrukken met een voegijzer
zodat een compacte voeg ontstaat. GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren. Meng geen
oude voegmortel met verse voegmortelspecie. Zodra de binding van de voegmortel is ingetreden, mag er geen water meer
aan het mengsel toegevoegd worden. Steeds vlak per vlak afwerken om kleurverschillen (door een andere droogtijd van de
mortel) te vermijden. De kleur van de voegmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de mortel.
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