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Zie ommezijde: verbruikstabel

1.  Eénkomponentig STONES ECO FUGENSAND ® 
bestaat uit het innovatieve bindmiddel SOLID 
GREEN BINDER ®, gemengd met natuur-edelbreekzand. 
Voor droog inkeren in de voeg en na de oppervlakte-
reiniging te bewateren. 

 Geen zuurstofuitharding, de bindings-activering 
bekomt men door watertoevoeging.

2. Extreem lange stockeertijd. Ook materiaal uit 
geopende verpakking kan later terug verwerkt 
worden. Nieuwe en geopende verpakking droog 
stockeren. 

 
3.  Vewerking in de smalste voegbreedten vanaf 1 mm 

tot een maximale breedte van 20 mm.  
Bij de juiste verwerking* bestaat geen gevaar voor 
sluiervorming op het steenoppervlak.

4. Voegherstelling met STONES ECO FUGENSAND ® is 
mogelijk wanneer de voorwaarden zoals bij nieuw 
aangelegde oppervlakken in acht worden genomen 
en op waterdoorlatende en ongebonden bedding.

 Bij herstelling moeten mogelijke resten van het oude 
voegmateriaal waterdoorlatend zijn.

 
5.  Natuurlijke onkruidremming wordt door de gewijzig-

de PH-waarden bewerkt door het bindmiddel
 SOLID GREEN BINDER ®, dat zorgt ook voor de sterke 

erosiebestendigheid van STONES ECO FUGEN -
SAND®

 

6. STONES ECO FUGENSAND ® is zelfinstandhoudend:
 bij toevoeging van vocht zoals regen worden de 

voegen flexibel en zetten zich terug uit. Wanneer 
fijne scheurtjes tussen steen en voeg optreden door 
ondergrondzetting, warmte-uitzetting,… enz., 
worden die hierdoor terug gesloten. De voegen 
hebben weersgerelateerde weerstands-niveau‘s.

7.  Geen ecologische oppervlakteafdichting omdat
 STONES ECO FUGENSAND ® waterdoorlatend is en 

ook in ecologische ruimten en natuurgebieden kan 
verwerkt worden.

 
8.  Vanaf een buitentemperatuur van 2 °C is opvoeging 

mogelijk.

VOORDELEN/ OPMERKINGEN
STONES ECO FUGENSAND® 1–20 mm 
Grijs, Basalt, Beige
Met SOLID GREEN BINDER® natuurlijk gestabiliseerd, waterdoorlatend voegmateri aal, 
voor alle natuur- en betonsteenoppervlakken *, op waterdoorlatende en ongebonden 
bedding. Geschikt voor licht belaste verkeersvlakken zoals autostelplaatsen, 
carportinritten, wandel- en fietswegen, terrassen, enz. (tot 3,5 ton)

*OPMERKINGEN
(Informeer uw klanten):

1. OPGELET: voor het opvoegen met STONES ECO 
FUGENSAND ® van chemisch behandelde betonvloeren: 
eerst een proefvlak maken, er kan mogelijk een 
verkleuring ontstaan, eerder zeldzaam.

2. OPGELET:  bij gezaagde natuursteen: 
eerst een proefvlak maken, er kan mogelijk een 
verkleuring ontstaan, eerder zeldzaam.
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VERWERKINGSSCHEMA

 theoretisch 
verbruik kg/m²

theoretisch  
verbruik kg/m²

steenoppervlak 
(voor berekening)

voegbreedte: 3 mm 
voegdiepte: 50 mm

voegbreedte: 12 mm 
voegdiepte: 50 mm

klinker, ca. 5 x 5 cm 8,75 29,90

klinker, ca. 7 x 7 cm 6,35 22,61

klinker, ca. 8 x 8 cm 5,58 20,15

klinker, ca. 10 x 10 cm 4,50 16,55

klinker, ca. 12 x 12 cm 3,77 14,05

klinker, ca. 15 x 15 cm 3,03 11,44

VERBR UIKSTABEL
STONES ECO FUGENSAND® 1–20 mm 
Grijs, Basalt, Beige
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check ons 
Ecomat Youtube kanaal ‘allerlei’ 
voor een korte film met installatie-instructies

Invegen Aantrillen Reinigen Waternevel 
 

Verzadigen  
met water
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