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Toepassingen
LIP Voegvulling is een product op cementbasis voor het
voegen van keramische wand- en vloertegels, klinker-
stenen, natuursteen, glas, enz. Het product is water- en
vorstbestendig.

Voorbehandeling
Voor het aanbrengen van de voegvulling moeten de
voegen vrijgemaakt worden van stof, vuil, olie, vet, was
en andere afweekmiddelen. Op sterk absorberende tegels
raden we het gebruik van een voegmachine aan.
Als er op een beweegbare ondergrond wordt gevoegd,
moet er LIP Multibinder worden toegevoegd. Hiermee
wordt de elasticiteit van de voeg vergroot.

Gebruiksaanwijzing
Strooi ca. 5 kg. voegvulling in ca. 1,3 liter water. Laat dit
ongeveer 5 minuten staan en roer het vervolgens goed
door. De voegvulling is nu klaar voor gebruik. Breng de
voegvulling met een rubberen schraper diagonaal op de
tegels aan. De voegen moeten volledig worden gevuld om
luchtbellen te voorkomen. Behandel een niet te groot
gebied, afhankelijk van de ondergrond en het absorptie-
vermogen van de tegelranden. Veeg met een vochtige
spons diagonaal over de tegels om overtollig voegvul-
middel te verwijderen, zodat er slechts een dun laagje
voegvulmiddel achterblijft. Na 12 uur, als de voeg droog
is, reinigt u de tegels (eventueel met LIP Tegelreiniger)
om vulmiddelresten te verwijderen. Voegen kunnen soms
verkleuren als gevolg van een verschil in absorptiever-
mogen van tegelranden, een variabele verhouding tussen
water en vulmiddel, ongelijkmatig drogen of vocht in de
ondergrond. Dergelijke verkleuringen worden na verloop
van tijd minder. Ga voor meer informatie naar www.lip.dk

Verbruik
Voeg- Voeg- Tegelformaat in cm
breedte diepte 10x10 10x20 20x20 15x15 5x5

4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5

2 mm 6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8

8 0,5 0,4 0,3 0,4 1,0

4 0,5 0,4 0,3 0,4 1,0

4 mm
6 0,8 0,6 0,4 0,6 1,5

8 1,0 0,8 0,5 0,7 2,0

10 1,2 0,9 0,6 0,8

6 1,0 0,8 0,5 0,7

5 mm
8 1,3 1,0 0,7 0,9

10 1,5 1,2 0,8 1,1

12 2,0 1,6 1,0 1,3

De getallen in de tabel geven bij benadering de dekking in
kg per m2 aan.

Reiniging
Gereedschappen en handen kunnen worden gereinigd in
water. Gebruik bij voorkeur warm water. Het is belangrijk
dat na het drogen van de voegvulling en het schoonma-

ken van de vloer de voegen goed 
worden onderhouden.De voegen 
moeten volledig worden gevuld, 
opdat ze geen kalk of of vuil 
kunnen opzuigen. U kunt voegen 
en tegeloppervlakken ook impreg-
neren met LIP Voegendichter. 
Zie "Voorbehandeling en onder-
houd van voegen en klinkerstenen".

Verpakking
Met plastic gelamineerde papieren 
zakken van 5 en 25 kg. Bewaren 
op een droge plaats.

Waarschuwingslabels
Plaatselijk irriterend: (Xi)
Bevat: Calciumoxide.
Bij menging met water wordt calciumhydroxide gevormd. Deze
stof kan de huid en de ogen aantasten. Dit product bevat minder
dan 2 mg. in water oplosbaar chromaat. Kan op een droge
plaats onbeperkt worden bewaard. R36/37 Irriterend voor de
ogen en de ademhalingswegen. R41 Gevaar voor ernstig
oogletsel. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S22 Stof niet
inademen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen. S46 In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en deze instructies tonen.

Aanvullende informatie Blad met veiligheidsgegevens.

Technische gegevens
Bedrijfstemperatuur: +5°C - +30°C

Mengverhouding: 5 kg voegvulmiddel in 1,3 liter water

Bruikbaarheidsduur: Ca. 2 uur bij 18-20°C

Droogtijd                  Minimaal 12 uur bij 18-20°C, afhankelijk     
(tot beloopbaar): van het absorptievermogen van de

ondergrond

Opslag: Droog bewaren

Water- en vorstbestendig.

Algemeen
LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan
interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de boven-
staande productinformatie verwijzen we naar de landelijke
bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en
normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-produc-
ten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt
voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op
de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom
geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

Kleuren

Wit Parelwit Manhattan Grijs

Donkerbruin Bahamabeige Jasmijn Zwart


