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BESPAREN OP 
ONDERHOUD



3.   EIGENSCHAPPEN

• 2 componenten epoxyhars
• Sterke verkeersbelasting
• Gering waterdoorlatend
• Hoge drukvastheid
• Onder lage temperaturen te verwerken
• Slijtvast
• Oplosmiddelvrij
• Reukarm
• Niet ontvlambaar
• Goede kleurstabiliteit
• Chemisch resistent
• Bestand tegen dooizouten en thermoshock
• Waarneembare pot life 

1.  WAT IS  YOU-FILL? 

YOU-FILL is een kwalitatief hoogwaardige voegmortel op basis van een epoxyhars 
voor tussen uw bestrating. De voegmortel is zeer eenvoudig door u te verwerken, 
waardoor uw bestrating duurzaam onkruidvrij blijft. 

Toepassing: 
Dankzij de eenvoud van het product kunt u zelf uw terras(sen), tuinpad(en) 
en oprit(ten) voegen. YOU-fi ll is geschikt voor de voegen van verschillende 
steensoorten, zoals onder andere:

• Klinkerbestrating
• Betonstenen 
• Tegelterrassen
• Natuursteen
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2.   WAT ZIJN UW VOORDELEN?

• GEBRUIKSVRIENDELIJK
• BESPAREN OP ONDERHOUD
• MILIEUBESPAREND
• LANGE LEVENSDUUR

• DUURZAAM ONKRUIDVRIJ
• BETAALBARE OPLOSSING  VOOR AL UW VOEGWERK
• VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN
• EENVOUDIG SCHOON TE HOUDEN



4.  VERPAKKING

YOU-fi ll wordt u aangeboden als 
totaalpakket. Het totaalpakket bevat 
een zak met speciaal zand van 11,4 kg 
en 2 componenten met een gezamenlijk 
gewicht van 1,09 kg. 

5.  OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Tenminste 1 jaar, bij droge en vorstvrije 
opslag, in originele en ongeopende 
verpakking.

 

6. GEBRUIKS
AANWIJZING

41 2 3

Voeg component B toe 
aan component A en roer de 
componenten door tot er een
 heldere substantie ontstaat.

Giet de gemengde 
inhoud van component 
A en B bij het zand in 

de grote emmer.

Meng gedurende 4 minuten, 
met een verfmenger op een 

boormachine, tot er een 
homogene massa ontstaat.

Spuit de voegen uit 
met een hogedrukreiniger 

voor aanvang van het voegen 
met YOU-� ll.



7.  TECHNISCHE GEGEVENS

• Bindmiddel: 2-componentige niet wateremulgeerbare epoxy
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt en zwart
• Verharding: reactief
• Vorstbestandheid: ja
• UV veroudering: nee
• Laagdikte      ca. 5 mm
• Druksterkte 80 N/mm² 
• Buigtreksterkte  25 N/mm² 
• Soortelijke massa 2,1 kg/dm³
• Pot life 35 minuten bij 20°C 
• Temperatuurbestendigheid        40°C/60°C Kortstondig toelaatbaar

Hoolstraat 12 • 5381 KM  Nuland • +31 (0) 6 101 010 10 • info@voegmortel.nl • KVK: 00000000   09-09-2017 pagina 5 van 8

HOGE KWALITEIT

6. GEBRUIKS
AANWIJZING

LET OP! 
ZORG DAT DE 

BESTRATING VOORAF 
GOED BEVOCHTIGD 

WORDT. MET NAME BIJ 
HOGE TEMPERATUREN 

EN ZUIGENDE 
OPPERVLAKKEN

5 6 7
Maak de in te voegen 

bestrating nat en verdeel 
het mengsel over de in te 

voegen bestrating.

Spuit ruim water over het 
mengsel en werk het met een 
trekker in de voegen. Tijdens 
het voegen goed nat houden.

Veeg na 10 min. kruislings over de voegen
 met een harde bezem. Herhaal dit na 10 min. 
met een zachte bezem en verzeker u ervan 

dat de bestrating helemaal is schoongeveegd.
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emmer volgt als het
 de� nitieve formaat

 besloten is 

emmer volgt als het
 de� nitieve formaat



8.   APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

De opbouw van de ondergrond alvorens het aanbrengen van YOU-fi ll, is afhankelijk van de belasting van de 
bestrating inclusief voegen. Bij een lichte belasting is bestrating in zand- of splitbed voldoende. Bij een zware 
belasting (bijvoorbeeld door motorvoertuigen) is het leggen van de bestrating in mortel- of betonbed 
noodzakelijk. De object- en buitentemperatuur dient minimaal 3 °C te zijn. De verwerkingstijd is afhankelijk 
van de buitentemperatuur (20°C = 20-25 minuten).

9.  VERBRUIK

Het verbruik van YOU-fi ll is afhankelijk van verschillende aspecten. U kunt uw verbruik zeer eenvoudig berekenen met 
de calculator op onze website: voegmortel.nl.

10.  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veilig werken staat hoog in het vaandel bij voegmortel.nl. YOU-fi ll is een zeer eenvoudig en mild product. Wij bevelen 
u echter toch aan om tijdens de verwerking handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen.

MILIEU 
BESPAREND



11.  ETIKETTERING  

Component A:

Component B:

Dit productinformatieblad is bedoeld als 
handleiding voor gebruik van het product. 
Voegmortel.nl kan geen garantie verlenen voor 
de behaalde resultaten. De eindgebruiker is 
verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

LANGE 
LEVENS-

DUUR 

Gevaar

Waarschuwing 
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