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weberfinish protect 3 wit



• Voor voegen zonder schimmels, bacteriën en algen
• Voegbreedtes van 2 tot 20 mm
• Binnen en buiten toepasbaar

weberfinish protect 3 is een blijvend schoon en waterdicht voegmiddel voor tegels. De speciale eigenschappen van dit voegmiddel zorgen ervoor dat je geen last meer hebt van schimmels, algen en bacteriën. Hierdoor is het product ideaal voor het voegen
van de badkamer of de keuken. Het is voegmiddel is prettig te verwerken.

Toepassing
•
•
•
•
•

weberfinish protect 3 is ideaal voor in de badkamer en in de keuken.
weberfinish protect 3 is Binnen en buiten toepasbaar.
Dit voegmiddel is geschikt voor voegen van 2 tot 20 mm.
Voor keramische tegels en natuursteen, op alle ondergronden.
Voegmiddel geschikt voor wand en vloer.

Leveringsvorm
Pe verpakking à 4 kg.

Product eigenschappen
weberfinish protect 3 is een voegmiddel dat beschermt tegen schimmels, algen en bacteriën. Dankzij de unieke samenstelling
van deze cementgebonden voeg heb je geen schimmelreinigingsmiddelen nodig voor het schoonmaken van je voegen. Dit bespaart je niet alleen geld, maar ook milieuonvriendelijke en chemische stoffen in huis. Dit product kun je niet alleen binnen, maar
ook buiten gebruiken. Dit voegmiddel is geschikt voor voegen tussen de 2 mm en 20 mm. Kortom: Geen schimmel reinigingsmiddel, voegenverf, voegenfris of voegenstift om de tegelvoegen schoon en fris te maken dankzij weberfinish protect 3.   

Kleur
Wit, licht grijs, grijs en antraciet 

Gereedschap
Spaan, spons, emmer, menger 

Verbruik

Dosering
Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish protect 3.
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• Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 150 x 150 mm, is het verbruik 0,45 kg / m².
• Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 200 x 200 mm, is het verbruik 0,35 kg / m².
• Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 300 x 300 mm, is het verbruik 0,25 kg / m².
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Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring van de voeg te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten
met borstel en/of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen
van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.
Aanmaken
Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish wd. Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en
daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het resterende water toe. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een
boormachine met roerspindel, tot een plastische en klontvrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten
intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om
kleurverschillen te voorkomen.
Verwerken
Verwerk de specie tussen 50 C en 250 C op een niet bevroren ondergrond. Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand)
of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te
bewegen met een spaan of trekker. Laat weberfinish protect 3 voegmiddel even inwerken.
Aanvullende informatie
Verwijder de resten met een lichtvochtige spons. (eventueel herhalen na ca. 15 minuten) Spoel de spons regelmatig uit. Maak de
voegen niet te nat tijdens het schoonmaken. Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelsluier met een droge schone doek.
Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.


Technische informatie 
•
•
•
•
•

Norm: EN 13888
Klasse: CG2 WAr
Verwerkingstijd: ca. 30 min.
Afwerking: beloopbaar na ongeveer ca. 2 uur. Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen.
Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen. 

Houdbaarheid
12 maanden houdbaar 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.
De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
Wij adviseren altijd een proef op te zetten.
Bij het vernieuwen van voegwerk, oud voegwerk verwijderen tot tegeldiepte. 
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