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Gestabiliseerd zand
(lichte stabilisatie)

Zand* Drainagemortel
(zware slabilisatie)

OxxobaseBetonplaat

GeoCeramica®

GeoSteen, BasisSteen 2cm Keramiek**

Los gelegd Aanhechten met 
hechtmortel Los gelegd

Te gebruiken voeg Te gebruiken voeg Te gebruiken voeg Te gebruiken voeg Te gebruiken voeg

Ondergrond opbouw en voegadvies
Van ondergrond tot afwerking
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Onkruidwerend zand
Aquacolor Ceramic Joints

Aquacolor Joints
Gator XP G2 Sand

Gator Tile Sand
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MBI Steenmeesterlijm 6
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Onderstaand een schematische weergave (van boven naar beneden) om het juiste voegmiddel voor de juise omstandigheden te verkrijgen. Begin met uw ondergrond, is deze waterdoorlatend of waterafsluitend? 
Kies vervolgens het type tegel en de legwijze. Hiermee selecteert u het juiste voegmiddel voor uw situatie. Onderaan het overzicht worden de verschillen per voegmiddel nogmaals uiteengezet.

Ons assortiment voegmiddelen bestaat uit: Onkruidwerend zand, Aquacolor Joints, Aquacolor Ceramic Joints, Gator XP G2 Sand, Gator Tile Sand. 

Onkruidwerend zand is een losse voeg en wordt niet hard. Voor een goede en blijvende werking hiervan adviseren wij u jaarlijks het bovenste stukje voeg uit te vegen en opnieuw in te voegen. Veel 
toegepast in een veenachtg gebied waar veel verzakkingen optreden in de ondergrond.  
Aquacolor Ceramic Joints en Aquacolor Joints zijn beiden harde voegmiddelen op kunsthars basis, spoelen niet uit en zijn waterdoorlatend. De Aquacolor Ceramic Joints heeft een zachtere en fijne-
re kleurstelling en een fijnere korrelgrootte. Daardoor is Aquacolor Ceramic Joints beter geschikt voor smallere voegen vanaf 2mm. De Aquacolor Joints is geschikt voor voegen van tenminste 3mm. 
Beide voegmiddelen vereisen een natte verwerking. Verpakt per emmer van 15kg en verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat er altijd een kleur is die past bij uw tegel. 
Gator XP G2 Sand is een waterdoorlatende, semi-harde polymeervoeg die toe te passen is vanaf 2mm. Als het droog is, dan is de voeg hard en als het nat is dan is de voeg enigszins elastisch, dus ook 
geschikt bij zachtere ondergronden. Dit voegmiddel vereist een droge verwerking. Verpakt per zak van 20kg of emmer van 2,5kg en verkrijgbaar in 4 kleuren. 
Gator Tile Sand is een waterafsluitende polymeervoeg speciaal voor keramische tegels, maar heeft verder dezelfde (ver)werking als Gator XP G2 Sand. Verpakt per zak van 16kg of emmer van 2,5kg en 
verkrijgbaar in 4 kleuren.  
MBI Steenmeesterlijm kan zowel als tegellijm als hechtmortel worden gebruik. Verpakt per emmer van 15kg.
Levelling systeem is een hulpmiddel voor het leggen van een superstrak terras. Uitsluitend te gebruiken bij verlijming op een betonplaat. 
Algemeen kunnen we stellen dat; op een waterdoorlatende ondergrond adviseert MBI een waterdoorlatende voeg. Bij een waterafsluitende ondergrond adviseert MBI een waterafsluitende Gator Tile 
Sand of cement gedragen voeg. Gebruikt u toch een waterdoorlatende voeg op een waterafsluitende ondergrond? Dan zal de voeg groen worden en is er grote kans op vorstschade.

* TIP: Gebruik in de bovenste laag metselzand of fijne split voor een betere afwatering (grover zand heeft een betere drainerende werking).
** Ook toepasbaar bij GeoCeramica tegels, GeoSteen, BasicSteen, natuursteen en klinkers.

DISCLAIMER: Er bestaan meer verwerkingsmanieren buiten de aangegeven opties om. Dit overzicht dient enkel als hulpmiddel, vraag uw dealer naar uitgebreid advies!
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Los gelegd

Waterdoorlatend Waterdoorlatend Waterdoorlatend Waterafsluitend Waterafsluitend
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In de lijmmortel 
gelegd

• Basis zand
• 5-8 cm grof zand of

metselzand vermengd
met Trascement

• Basis zand
• 8-10 cm fijn split of

grind vermengd
met Trascement

7Levelling systeem
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• Basis zand
• Oxxobase platen

• Alternatief: cement
gedragen voeg

2cm Keramiek
GeoCeramica®

GeoSteen, BasisSteen 2cm Keramiek




