Weber Beamix Dansand
Onkruidvermijdend voegzand voor betonnen (sier) bestrating.

Productinformatieblad

Weber Beamix Dansand voor het invoegen van nieuw aan te leggen betonnen (sier) bestrating.

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

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

Leveringsvorm
Zak van 20 kg

Verkrijgbaarheid
Doe-het-zelf

Kleuren
Zandkleur (beige)

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 laag ophoogzand onder de bestrating, en
zorg ervoor dat deze onkruid vrij is.
Voor een goede stabiele ondergrond kan men de toplaag van het ophoogzand inharken met Beamix Terras Stabilisatie.
Weber Beamix Dansand niet vermengen met water. Het product moet droog verwerkt worden

Verwerken
Schep Dansand vóór het gebruik even om en veeg het in de voegen.
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Zorg dat alle voegen volledig worden gevuld.
Gevulde voegen moeten worden verdicht. Dit kan door middel van een bestratingstrilmachine en/of door inwateren.
Bestrooi het oppervlak nogmaals met Weber Beamix 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.

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

Houdbaarheid
Weber Beamix Dansand is, indien opgeslagen op een droge plaats en in een onaangebroken verpakking, onbeperkt houdbaar

let op
Weber Beamix Dansand 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.
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