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Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet dansand

• Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating
• Voorkomt dat onkruid ontkiemt
• Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg

 
Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet is uitermate geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating. 
Dit milieuvriendelijke antraciet gekleurde voegzand zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor on-
kruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt. Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet maakt aanvul-
lende onkruidbestrijding overbodig. 

Toepassing 

• Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating
• Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg
• Milieuvriendelijk en veilig 

Leveringsvorm 

Zak à 20 kg 

Product eigenschappen 

Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet is een onkruidvermijdend voegzand. Door een unieke korrelopbouw 
geeft het een dichte maar niet verharde voeg.      

Kleur 

Antraciet     

Gereedschap 

Trilplaat, spatel en een zachte bezem.     

Verbruik 

3 kg per m2 (bij formaat 200 x 150 x 50 en 3 mm voegbreedte).    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Leg de nieuwe bestrating op een daarvoor geprepareerde ondergrond. Zorg voor een voldoende dikke en stabiele 
laag ophoogzand onder de bestrating en zorg ervoor dat deze onkruid vrij is.

Aanmaken
Weber Onkruidmijdend voegzand niet vermengen met water. Het product moet droog verwerkt worden.



2/2

Weber Beamix 
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber

Productinformatieblad
15/0

5/20
23

 

Verwerken
Schep Weber Onkruidmijdend voegzand vóór het gebruik even om en veeg het in de voegen. Zorg dat alle voegen 
volledig worden gevuld. 
Gevulde voegen moeten worden verdicht. Dit kan door middel van een bestrating-trilmachine en/of door inwateren. 
Bestrooi het oppervlak nogmaals met Dansand en veeg vervolgens de bestrating. 
Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen 
worden gedrukt.

Afwerken
Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen. Door regenval kan het zand nog iets inklinken. 
Zorg ervoor dat er geen aarde vanuit de tuin op de bestrating komt. Dit gelijk verwijderen. Houdt de voegen schoon.

Aanvullende informatie
Eventuele witte uitslag met water verwijderen.

    

                          

Houdbaarheid 

Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet is, indien opgeslagen op een droge plaats en in een onaangebroken 
verpakking, onbeperkt houdbaar. 

Let op 

Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet voorkomt geen mos- en alggroei en voorkomt geen onkruidgroei dat 
al onder de bestrating aanwezig is. 

Tips 

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen. Door regenval kan het zand nog inklinken.

Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet dansand


	68194834
	Weber Vloer reparatie	
	Weber Beamix Cement	
	Weber Steenvoegen reparatieset	
	Weber Beamix Wit cement	
	Weber Beamix Zilverzand	
	Weber Beamix Cementgebonden stucmortel	
	Weber Basis tegellijm	
	Weber Flexibele tegellijm	Flexibele tegellijm grijs
	Weber Flexibele tegellijm eco	
	Weber Tegellijm groot formaat tegels wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht lichtgrijs	
	Weber Pasta tegellijm easy	beige pasta tegellijm
	Weber Pasta tegellijm top	
	Weber Voorstrijk	
	Weber Afdichtpakket	
	Weber Tegelprimer poreuze ondergronden	
	Weber Egalisatie	
	Weber Vezelversterkte egalisatie	
	Weber Egalisatie zichtvloer	
	Weber Vloerprimer	
	Weber Tegelprimer niet-poreuze ondergronden	
	Weber Vloeibare zandcement	Vloeibaar zandcement
	Weber Zandcement snel	
	weberfloor epoxy RAL 7035	
	Weber Zandcement super sterk eco	
	Weber Universele primer	
	Weber Vloerspaan	
	Weber Transparante vloercoating	weberfloor top mat
	Weber Primer voor transparante vloercoating	weberfloor top primer
	Weber Alles in 1 mortel	
	Weber Beton reparatie	
	Weber Beton reparatieset	
	Weber Vloer reparatieset	
	Weber Snelcement	
	Weber Snelcement 1 min. waterstop	Cebarpoeder
	Weber Beamix Lichtgewicht beton	
	Weber Beamix Metselmortel eco	
	Weber Beamix Vuurvaste metselmortel	
	Weber Beamix Beton super sterk eco	
	Weber Beamix Decoratieve buitenstuc	
	Weber Beamix Metselmortel voor tuinmuren	steenfix
	Weber Beamix Voegmortel lichtgrijs	
	Weber Onkruidmijdend voegzand naturel	dansand
	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs	
	Weber Onkruidmijdend voegcement naturel	dansand hard
	Weber Beamix NoMix Beton	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon wit	
	Weber Tegellijm snel	
	Weber Vloerprimer geconcentreerd	
	Weber Vloeivoeg	
	Weber Siliconenkit grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon lichtgrijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon antraciet	
	Weber Voegmiddel waterdicht wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht sahara	
	Weber Voegmiddel waterdicht antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegcement antraciet	dansand hard
	Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet	dansand
	weberfloor epoxy RAL 7001	
	Weber Gevelreiniging universeel	
	Weber Beamix Voegmortel grijs	
	Weber Beamix Voegmortel antraciet	
	Weber Beamix Beton sterk ecoplus	
	Weber Diepgrond	
	Weber Voorstrijk reno universeel	
	Weber Vlekken isovoorstrijk	
	Weber Vlekken isotex	
	Weber Spacks reno handpleister	
	Weber Elastische stucpasta	
	Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta	
	Weber Gevelimpregneer universeel	
	Weber Waterdichte stucmortel	
	Weber Siliconenkit wit	
	Weber Siliconenkit lichtgrijs	
	Weber Siliconenkit antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegzand flex	
	Weber Onkruidmijdend voegzand hard	




