
NIEUWE MORTEL VOOR OPTIMAAL VOEGEN VAN BUITENBESTRATING

KNAUF EASYJOINT FINE – GRIJS VULT SMALLE VOEGEN VAN OUDE EN NIEUWE NATUURSTENEN BESTRATING

Knauf EASYJoint FINE is een snelbindende, mengklare vul- en bindmortel op basis van trascement en kwartszand, met verbeterde 
verwerkingseigenschappen en mechanische weerstand. Het voegmiddel is hydraulisch hardend en bevat hars. 

Terrassen, paden, garageopritten of parkeerplaatsen: Knauf EASYJoint FINE is als minerale mortel bijzonder geschikt voor het vullen 
van smalle voegen tussen straatstenen van natuursteen of aardewerk en plavuizen van groot formaat. Het product is zelfverdichtend 
en kan daarom ook worden gebruikt voor het herstel van beschadigde voegen, indien de bestrating en de ondergrond stabiel zijn. 

De mortel is probleemloos berijdbaar door voertuigen tot 3,5 ton, in bepaalde gevallen tot 5 ton. Om een optimale hechting te 
garanderen, moet de voegdiepte minstens 3 cm bedragen op door voertuigen bereden oppervlakken, en minstens 1,5 cm voor 
goedhechtende (bv. met Knauf FixStone), maar niet-berijdbare bestratingen.

EIGENSCHAPPEN
- Waterondoorlatend
- Snelhardend
- Uit te strijken
- Voor voegen van 1 tot 5 mm breed 
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Snel begaanbaar voor voetgangers (na 4 u)
- Verwerkingstijd ongeveer 30’ (bij 20 °C)

VERPAKKING
Kunststof emmer van 15 kg

OVER KNAUF
Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige toepassing 
vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de hele wereld levert 
Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van 
Knauf-systemen staan garant voor professionele bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften en architectonische 
wensen. Het familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland werd opgericht, heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt 
binnen het domein van de afwerking van gebouwen. Met de jaren heeft het aanbod van Knauf de professionals over de hele 
wereld overtuigd. Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend als wereldspeler in zijn sector.
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