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Hoveniers Onkruidremmend Voegzand
VOEGMATERIAAL VOOR BESTRATINGEN

- Remt sterk de groei van onkruid

- Zeer makkelijk en snel te verwerken

- Milieuvriendelijk

- Langdurige werking

- Direct belastbaar
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PRODUCT

Bostik Hoveniers Onkruidremmend Voegzand is een droog

en milieuvriendelijk onkruidremmend inveegzand voor

bestaande en nieuwe bestratingen.

TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers  Onkruidremmend Voegzand is uitstekend

te gebruiken voor het invegen van voegen van alle typen

bestratingen. Door de fijne korrel is het product te

gebruiken voor de smalste voegen. Bostik Hoveniers 

Onkruidremmend Voegzand verminderd sterk de groei van

onkruid tussen tegels/stenen.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk onkruidremmende werking

- Zeer snel en gemakkelijk te verwerken

- Zeer geschikt voor smalle voegen (0-5 mm)

- Milieuvriendelijk

- Waterdoorlatend

- Korrelgrootte: 0,1 mm - 1 mm

- Dichtheid: 1,4 kg per dm³

- pH-waarde: tussen 9 en 10.

- Kleur: zandwit

- Direct belastbaar

- Verbruik: 3-8 kg per m², afhankelijk van voegbreedte en

voegdiepte

- Kleur: zandwit

- Artikel code: 30608766

VERWERKING

Bostik Hoveniers Onkruidremmend Voegzand wordt met

een bezem droog in de voegen geveegd.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog opslaan. Onbeperkt houdbaar.

 INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 123 45 678


