
Joint’fill Polysand
Polymeerzand voor bestratingsvoegen



Toepassingsgebied

■■ Geschikt voor bestaande en nieuwe bestrating.

■■ Geschikt voor klinkers, plaveien.

■■ Geschikt voor voetgangers en lichte voertuigen.

■■ Uitermate geschikt voor tuinpaden, opritten, terrassen, pleinen.

Verbruik 
Theoretisch verbruik bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 40 mm, 
voor tegels of stenen met afmetingen: 

5 x 5 cm: 7.2 kg/m² 

10 x 10 cm: 3.6 kg/m² 

15 x 15 cm: 2.4 kg/m² 

30 x 30 cm: 1.2 kg/m² 

40 x 40 cm: 0.9 kg/m² 

60 x 60 cm: 0.6 kg/m² 

Verpakking 
Plastic zakken van 25 kg / palletten van 1200 kg.

Kleur 
Antraciet / Desert.

Reiniging van het gereedschap
Met proper water.

Verwerking

■■ De te voegen oppervlaktes met een hogedrukreiniger 
 reinigen. Minimaal aan te houden voegdieptes van 3 à 
4 cm en voegbreedtes van 1.5 mm.

■■ De te behandelen oppervlakken dienen droog te zijn.

■■ Joint’fill Polysand is gebruiksklaar. Het is aan te raden het 
droog materiaal te mengen voor gebruik.

■■ Breng het product aan bij temperaturen gelegen tussen 
+5 °C en +30 °C.

■■ Pas Joint’fill Polysand toe in beheersbare hoeveelheden.

■■ Keer vervolgens het polymeerzand in de voegen, over hun 
volledige diepte.

■■ Verdicht de voegen d.m.v. een trilplaat of met behulp van 
hamer en houten plank en veeg vervolgens het overtollige 
zand weg met een zachte bezem.

■■ Beregen de voegen d.m.v. tuinslang (onder lage druk) of 
gieter. De voeg dient over zijn volledige diepte te zijn ver-
zadigd.

■■ Het drogen duurt 1 à 2 dagen, afhankelijk van de weers-
omstandigheden.

■■ Vers aangebracht polymeerzand tijdens de binding be-
schermen tegen te snelle droging en vorst.

█■■Gebruiksvriendelijk

█■■Snel aan te brengen

█■■Bestand tegen erosie, wind, vorst

█■■Resistent tegen onkruid

Joint’fill Polysand
Polymeerzand voor bestratingsvoegen

Eigenschappen

Joint’fill Polysand kan zowel voor bestaande als nieuwe bestra-
ting worden gebruikt voor het voegen van bestrating, klinkers, voor 
voetgangers en lichte voertuigen.

Samenstelling

Joint’fill Polysand is een droog, industrieel vervaardigd polymeerzand 
op minerale basis.

Raadpleeg altijd onze meest recente technische fiches voor meer informatie betreffende uitvoeringsrichtlijnen. Alle technische fiches zijn beschikbaar op www.cantillana.com.

BESTRATING


