
FOR THE SMART 

PROFESSIONAL!

BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK:

Bostik is een wereldmerk in lijmen, kitten en afdichtingsmiddelen. Bostik Hovenierstechniek is speciaal ontwikkeld voor het professioneel 

aanleggen en onderhouden van tuin en terras. Kijk voor meer informatie over Bostik Hovenierstechniek op www.bostik.nl - www.bostik.be 

of neem contact op met Customer Service:  NL: +31 (0) 73 6 244 244, BE: +32 (0) 9 255 17 17

Voegmortel 
1C Flex

DUURZAAM FLEXIBELE ÉN WATERDOORLATENDE VOEGMORTEL



Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen 

dat een terras en bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven. 

Tevens heeft u geen last meer van gravend ongedierte in voegen. 

De voegmortels zijn leverbaar in meerdere kleuren en geven de 

tuin een mooi aanzicht. Afhankelijk van het type mortel geschikt 

voor oppervlakken die belast worden door licht-, middelzwaar- 

of zwaar verkeer. 

SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR KERAMISCHE TEGELS

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. 

Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van 

keramische tegelvloeren, maar is ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating. 

VERWERKING

1. Natmaken van de bestrating. De te voegen bestrating 

dient vooraf goed nat gemaakt te worden.

2. Invegen van de voegen met Bostik Hoveniers Voegmortel 

1C Flex. Vacuüm verpakking openknippen en 

 Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (per portie 

materiaal dat nodig is voor ongeveer 5m²) op de te voegen 

oppervlakken storten. Vervolgens de voegmortel met 

een rubberen trekker in de voegen werken met behulp 

van een zachte waterstraal. Zorg voor een juiste dose-

ring water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De 

verwerkingstijd van Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex 

bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende 

verpakking meteen te verwerken omdat het product na 

opening van de verpakking al begint uit te harden.

3. Afwerking. Mortelrestanten direct voorzichtig met een 

lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker 

verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen 

van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de be-

stratings elementen. De weggeveegde restanten niet meer 

gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met 

warm water.  Na 24 uur is de gevoegde bestrating beloop-

baar en is na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca. +20°C en 

65% relatieve luchtvochtigheid). Bij koud en nat weer kan de 

voegmortel gedurende enkele dagen zacht blijven.

Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex

• Kant-en-klare voegmortel

• Fijne korrel

• Verwerkbaar met veel water

• Blijvend flexibel

• Geen filmlaag bij juiste verwerking

• Optimaal waterdoorlatend

• Voor voegen vanaf 3 mm

• Geschikt voor tuinpaden en terrassen

•  Emmer 15 kg

• Kleuren: lichtgrijs, zandwit, zandgeel, steengrijs, effen grijs, 

donkergrijs, basalt, zwart en terracotta.

SCAN VOOR DE
INSTRUCTIEVIDEO

Bostik Voegmortel 1C Flex


