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Weber Steenvoegen reparatieset  

Weber Steenvoegen reparatieset is een speciale reparatiemortel voor voe-
gen in metselwerk. De reparatiemortel is geschikt voor reparatie van ieder 
voegtype in gevels, binnen en buiten. Weber Steenvoegen reparatieset is 
ook geschikt voor het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoe-
ren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbouwen en overkap-
pingen.

 
Weber Steenvoegen reparatieset is een complete reparatieset inclusief gereedschappen. De steenvoeg reparatieset 
bevat een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De reparatiemortel is geschikt voor reparatie van 
ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. De zwarte kleurstof in de steenvoeg reparatieset maakt het mogelijk om 
alle grijstinten te realiseren, voor een perfect resultaat. 

Toepassing 

Weber Steenvoegen reparatieset is een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De mortel is geschikt 
voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. Weber Steenvoegen reparatieset is ook geschikt voor 
het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoeren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbou-
wen en overkappingen. 

Leveringsvorm 

Emmer Weber Steenvoegen reparatieset à 5 kg 

Product eigenschappen 

Weber Steenvoeg reparatieset is een complete set inclusief gereedschappen. Steenvoegen kunnen loslaten op plek-
ken waar ze veel worden blootgesteld aan water en wind. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel in de steen-
voeg reparatieset maak je de voegen in verschillende grijstinten weer mooi en duurzaam. De reparatieset bestaat uit 
onder meer een basismortel voor voegreparatie en een zwarte kleurstof. Verder bevat de set een verwerkingsinstruc-
tie en gereedschappen om het product te mengen, verwerken en af te werken, zoals handschoenen, mengspindel, 
een voegspijker en een maatschepje. De reparatiemortel hecht uitstekend bij het repareren van bestaand voegwerk. 
De Weber Steenvoeg reparatieset kan zelfs in dunne voegen worden toegepast. Binnen en buiten toepasbaar.      

Kleur 

Alle tinten grijs.     

Gereedschap 

Het Weber steenvoegen reparatieset is een complete set die o.a. bestaat uit een basismortel voor voegreparatie 
én een zwarte kleurstof, zodat het mogelijk is om verschillende grijstinten van het bestaande voegwerk te evenaren. 
Verder bevat het ook een verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af 
te werken (handschoenen, mengspindel, voegspijker, maatschepje).     

Verbruik 

Met 5 kg Weber Steenvoegen reparatiemortel kan men ruim 20 strekkende meter voeg vullen met een afmeting van 
10 mm bij 10 mm.    
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Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Kap de voegen met een hamer en een beitel (of schroevendraaier) voorzichtig uit tot u een minimale diepte bereikt 
die gelijk is aan de breedte van de voeg (bij een voeg > 10 mm hoogt is 10 mm diepte voldoende). Verwijder alle 
loszittende resten en spuit de voeg uit met water. Hiermee is de ondergrond schoon en goed voorbehandeld. Laat 
de gevel het water opnemen totdat er geen water meer op de gevel staat. De gevel is dan mat, donker gekleurd, het 
water is aan het oppervlak verdwenen.

Aanmaken
U gebruikt tot 500 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer met de droge mortel. Meng 
met een boormachine en spindel met een laag toerental gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie. Zet de specie 
met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.Pigment 
dosering (Belangrijk!) U controleert allereerst of de basismortel niet al de kleur van de huidige voeg heeft door een 
gedeelte van de mortel bij de huidige natte) voeg te houden. Mocht dit niet de juiste kleur zijn, dan start u met ± 5 
ml pigment te doseren in de specie en deze minimaal 2 minuten door te mengen. Hou daarna de gekleurde specie bij 
de natte (goede) voeg om de kleur te bekijken. Zo weet u of u de juiste voegkleur heeft benaderd. Blijf dit in stappen 
doen totdat u de juiste kleur benaderd. Let op! Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert 
u meer pigment (donker grijze voeg is wel tot 100 ml pigment!). Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te 
donkere voegspecie krijgt u namelijk niet meer lichter.

Verwerken
Horizontale voegen: Neem met de troffel de specie uit de emmer en leg dit op de achterkant van de deksel. 
Houd het deksel tegen de steen onder de horizontale voeg en druk de specie met de bijgeleverde voegspijker 
met een duwende beweging in de voeg totdat deze goed vol zit. Werk zo de voeg verder af.Verticale voegen: 
Voor het voegen van de verticale voegen maakt u een bal van de specie. Houd de bal naast de verticale voeg 
en druk met de voegspijker een gedeelte van de specie in de voeg. Druk de specie goed aan zodat de voeg 
vol zit. Zorg bij de horizontale en de verticale voeg ervoor dat de specie buiten de steen uitsteekt. Laat de vers 
aangebrachte voegspecie gedurende enkele minuten aantrekken en schraap. Daarna met de troffel voorzichtig langs 
de voeg om de overtollige specie te verwijderen.

Afwerken
Als de bestaande voeg een glad oppervlak heeft dan strijkt u met de voegspijker over de voeg om deze glad af 
te werken. Als de bestaande voeg grof afgewerkt is dan kunt u de voeg voorzichtig afborstelen met een zachte 
handveger. Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te 
voorkomen. Bij te verwachten slecht weer beschermt u de gerepareerde voeg met plastic folie tegen overvloedig 
water door regenval. U voorkomt zo uitspoeling en witte uitslag. Niet onder 5°C verwerken.

Aanvullende informatie
Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

    

Technische informatie   
Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid 
verbeteren.                     

Houdbaarheid 

24 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking 

Let op 

• Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert u meer pigment (donker grijze voeg is wel 
tot 100 ml pigment!). Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te donkere voegspecie krijgt u namelijk niet 
meer lichter.

• Niet onder 5°C verwerken.
• De eerste dagen beschermen tegen vorst. 

Weber Steenvoegen reparatieset  
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Tips 

• Bevochtig de voeg één uur voor aanvang van de reparatie.
• Als men de gevallen specie opvangt op een plasticfolie kan men die hergebruiken.
• Na het mengen met water is de reparatiemortel 2 uur te verwerken.
• Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te voorkomen.

Weber Steenvoegen reparatieset  
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