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VOEGPLAAT F

Bodemplaat voor voegen.
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Beschrijving
Voegplaten uit geaglomeerde harsbevattende houtvezels
geïmpregneerd met zuiver bitumen. De plaat bezit een slagweerstand die schommelingen van de voegafmetingen toelaat.

Toepassing
Bodemplaat voor voegen in betonwegen,watergreppels en voor
alle voegen die met een bitumineuze voegmassa moeten
worden opgevuld.

Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

Eigenschappen
•
•
•
•

De voegplaat F wordt gemakkelijk behandeld en geplaatst.
Niet aan verrotting onderhevig.
Waterdicht.
Hittebestendig tot +/- 200 C°.

Kenmerken
Behoudt zijn waterdichtheid, na onderworpen te zijn aan een
waterdruk van 100 gr/m² gedurende 6 uur op het oppervlak.
Kan tot 25 % worden samengedrukt zonder dat de spanning 40
kg/m² overschrijdt. Herneemt ongeveer zijn vorm zodra de druk
ophoudt.

Verwerking
De plaat wordt zo geplaatst dat men onder het niveau van het
oppervlak een open ruimte van +/- 2 cm behoudt.
Deze leegte wordt met een voegmassa opgevuld.

Types
Enige dikte : 10 mm

• “Rechte” Standaardlengte : 2.5 m

Standaardhoogte : 18 cm
Andere afmetingen enkel op aanvraag.
• Rechtlijnige (voor boordstenen)
• Types A – B – C :beschikbaar in 18 cm hoogte (standaard). Andere
hoogten enkel op aanvraag.
• Met uitsnijding (voor watergreppels)
• Types C – D : beschikbaar in 18 cm hoogte
(standaard). Andere hoogten enkel op aanvraag.
• Types A – B – E : enkel op aanvraag.

Verpakking
Los geleverd.

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van
twijfel gelieve ons te raadplegen.

1/1

