VoegStones
De oplossing tegen ongewenst onkruid

VoegStones van De Hamer: de duurzame onkruidvrije oplossing bij het aanleggen van bestrating.
Onkruid en vervuiling zijn een grote ergernis van ontwerpers, beheerders en bewoners. Naast het
feit dat onkruid er rommelig uitziet kunnen er, bijvoorbeeld bij rotondes, gevaarlijke verkeersituaties
ontstaan door slecht zicht door onkruid. Ook neemt het verwijderen van onkruid een groot deel van
het budget van de wegbeheerder in. De Hamer heeft een duurzame onkruidvrije oplossing bij het
aanleggen van bestrating: de VoegStones.
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VoegStones

De VoegStones met de afmeting 210x105x80 mm vlak (zonder facet), zijn voorzien van een
doorlopende verjonging. Deze verjonging is rondom 3 mm, over een diepte van 30 mm. Als de
VoegStone gestraat is, creëert de verjonging een voeg van 6 mm. De voegen worden met een
voegmortel op basis van twee componenten epoxyhars gevuld. De strakke vorm, de zelf te bepalen
kleur en de voeg, maken de VoegStones een welkome aanvulling in het pakket van bestrating voor
de openbare ruimte.

Voordelen van de VoegStones
 Jaarlijkse besparing op onderhoudskosten
 Milieuvriendelijke toepassing
- Door preventieve werking is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen niet nodig.
- De VoegStone is opbreekbaar en kan hergebruikt worden (bij het opbreken valt de voegmortel van
de stenen en kunnen de stenen weer opnieuw worden gestraat en gevoegd).






Halve stenen leverbaar
Vlak (zonder facet)
Speciaal ontwikkeld met doorlopende verjonging, de verjonging is door-en-door gevuld
Garantie op het voegwerk, indien aangebracht door de leverancier.

Voegmortel voor de VoegStones
 Diverse soorten met elk een andere
toepassing
 Twee verschillende kleuren
 Hoge materiaalsterkte
 Water- en luchtdoorlatend
 Vorst en dooizouten bestendig
 Eenvoudig en schoon te verwerken
 Voor diverse verkeersbelastingen
 Twee componenten epoxyhars
 Milieuvriendelijk

Informatie voegmortel

Infranology
info@infranology.nl
www.infranology.nl
+31 (0)315 654 883

Openbare Ruimte:
Zonder de VoegStones Met de VoegStones

Productinformatie
Lengte (mm)
Breedte (mm)
210
105
105
105

Dikte (mm)
80
80

Gewicht (kg)
3,9
1,9

Toepassing
Voetgangerszones, bestrating met lichte verkeersbelasting, terrassen, bushaltes, alle soorten
sierbestratingen en verkeersgeleidingen. Ook wordt het toegepast in het buitengebied bij zuiveringen
en rondom elektriciteitskasten.
Kleuren VoegStones
Grijs, rood, heidepaars, zwart, geel en wit.
Overige kleuren op aanvraag.

Kleuren voegmortel
O.a. neutraal en steen-grijs.

20170130 Betonindustrie De Hamer | info@dehamer.nl | www.dehamer.nl | tel: +31 (0)24 344 12 44

Pagina 2 van 2

VoegStones
Beursstand

De VoegStone wordt standaard geleverd met deklaag. Hij wordt geproduceerd volgens de Newtone
methode. Hierbij wordt het grind vervangen door kleurechte en slijtvaste mineralen. Zo draagt de
VoegStone bij aan een kleurrijke openbare ruimte.

