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   webercolor comfort

• Zeer flexibel
• Geschikt voor vloerverwarming
• Voor voegen van 1 tot 6 mm
• Waterdicht

VOEGBREEDTE

LARGEUR
DES JOINTS

1-6 MM

ÉTANCHE

WATERWEREND

 
webercolor comfort is een zeer flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen. Het voegmiddel is waterdicht en zowel binnen als 
buiten toepasbaar en kan ook worden toegepast op vloeren met vloverwarming en op houten vloeren. webercolor comfort is 
geschikt voor voegen van 1 tot 6 mm. 

Toepassing 

• Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.
• Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 1 tot 6 mm.
• Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.
• Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren. 

Leveringsvorm 

Zak à 5 kg. 

Product eigenschappen 

webercolor comfort is een flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen. Het voegmiddel is toe te passen in voegbreedtes van 1 
tot 6 mm. webercolor comfort is een waterdicht voegmiddel en is binnen en buiten toepasbaar. webercolor comfort is geschikt 
voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels. Het zeer flexibele voegmiddel is zeer geschikt 
voor het tegelen van een vloer met vloerverwarming en houten vloeren. webercolor comfort is beschikbaar in de kleuren wit, 
lichtgrijs, pergamon, grijs en antraciet.      

Kleur 

White, pearl grey, beige, perla, anthracite     

Gereedschap 

Spaan, spons, emmer en menger.     

Verbruik 

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.
• Berekening: tegellengte (mm) + tegelbreedte(mm)) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) x 1,6 / tegellengte (mm) x 

tegelbreedte.
Houd bij de berekening rekening met een verlies van Ca. 10 

Dosering 

Voeg ca. 1,5 liter water toe aan 5 kg webercolor comfort.
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Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende 
ventilatie om de droging te bevorderen. De toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn 
uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en maximaal 25°C. Draag geschikte handschoenen.
Aanmaken
Voeg ca 1,5 liter water toe aan 5 kg webercolor comfort.
Verwerken
Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Breng 
webercolor comfort aan en vul de voegen volledig met een spaan. De praktische verwerkingstijd is ca. 30 minuten. Verwijder na 
het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de 
tegels. Het reinigen van het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger.
Aanvullende informatie
Na ca. 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient het tegeloppervlak schoongemaakt te worden. Doe dit met een 
diagonale beweging. Gebruik hiervoor een schone vochtige spons en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het 
drogen van de mortel dienen de tegels schoongemaakt te worden met een droge doek.

    

Technische informatie   
Norm: EN 13888.
Klasse: CG2WAr
Verwerkingstijd: ca. 30 min.
Verwerking: ca. 1 uur.
Afwerking: beloopbaar na ongeveer 12 uur.
Bijzonder geschikt als voegmiddel voor houten ondergrond.                     

Houdbaarheid 

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij 
temperaturen niet hoger dan 30 °C. 

Let op 

• Voeg geen andere additieven toe.
• Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen. 

Tips 

Zet eerst een test op bij het voegen van kleuringsgevoelige natuursteen.
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