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VOEGMORTEL 
 
Door de exclusieve “STOFVRIJE” technologie van de voegmortel (eerste in België) 
geniet men van een beter werkcomfort en uitstekend gebruiksgemak. 
De gebruiksklare STOFVRIJE VOEGMORTEL SEIFERT is van Belgische fabrikatie 
samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens 
volgens de volgende formule : 

-     witte gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbouw van 0.1 tot 0.6 
mm. 

- fijngemalen kalksteen 
-  uitgezochte verpulverde kalk van min. 95 % calciumhydraat 
- witte cement 

 - vochtwerende produkten op basis van stearaten 
- minerale kleurstoffen 

 
VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND 
Alle stof en mortelresten uit de voegen verwijderen. Voorzien dat men minstens 10 
mm. voegspecie in de voeg kan aanbrengen.  Indien nodig de mortel uitkrabben. 
Minimum 1 maand wachten met het voegen na het optrekken van de nieuwe muur. 
Afhankelijk van de zuigkracht van de steen en van de weersomstandigheden, de 
ondergrond bevochtigen met water en dit voor het aanbrengen van de voegmortel.  
 
VERWERKEN EN GEBRUIK 
Max. gebruiksduur bij 20 °C : 2 uur na het aanmaken 
Gebruikstemperatuur : van +3°C tot +27 °C. 
Niet aanbrengen bij vorst en hevige buien binnen de 24 uur. 
Niet aanbrengen op bevroren, ontdooiende en uitdruipende ondergronden. 
De voegmortel wordt met zuiver water aangemaakt (3 à 3.75 liter per 25 kg tot hij 
aardvochtig aanvoelt). Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen! 
Geen zand aan toevoegen om de kleur en de kwaliteit te behouden. 
Bij voorkeur machinaal mengen in een voor mortel geschikte menger. 
De voegmortel goed en vol in de voegen aanbrengen en stevig aandrukken met het 
voegijzer zodat een compacte voegmortel ontstaat. 
Om kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden te vermijden, steeds 
vlak per vlak dezelfde dag afwerken. 
 
 
NABEHANDELING 
Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken is 
waterbevochtiging nodig en eventueel afdekken. Dit is heel belangrijk om de kwaliteit 
en de kleur te garanderen. De kleur van de voegmortel wordt medebepaald door de 
droogtijd van de voegmortel. 
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EIGENSCHAPPEN 
 (gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt met een hoeveelheid water 
zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven 

- Droge volumieke massa : 1900 kg/m3 
- Druksterkte 28 dagen : >15 N/mm²  
- Buigtreksterkte 28 dagen : >3 N/mm² 
- Krimp na 28 dagen : 0.45 mm/m. 
- Vorstproeven : geen beschadiging na 28 cyclussen 

 
 
KLEUREN 
Een zeer uitgebreid kleurengamma 60 standaardkleuren.  
Op eenvoudige aanvraag maken wij ook andere kleuren (vanaf 50 kg). 
Voor de meest voorkomende stenen hebben wij reeds een kleur op maat gemaakt  
“kleur op kleur of toon op toon” (zie bijhorende lijsten van de verschillende steenfabrikanten). 
 
 
VERBRUIK 

MOD 50 : ±  7.5kg / m² 
MOD 65 : ±  7kg / m² 
MOD 90 : ±  6kg / m² 

Deze gegevens zijn louter informatief aangezien dit afhankelijk is van hoe diep de metselmortel uitkrabd is. 
 
 
BEWARING 
1 jaar na fabrikatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter 
bescherming van vocht en vorstvrij bewaard. 
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