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594  steengrijs 13
595  zand 36
596  antraciet 66
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Sopro EPF
Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
2-componenten, wateremulgeerbare epoxyhars bestratingsvoeg voor beton- 
en natuursteenbestrating in gebieden met een lichte tot middelmatige belas-
ting.

� voor voegbreedten vanaf 5 mm
� waterdoorlatend
� gemakkelijke verwerking
� inwasbaar
� bestand tegen borstel- en zuigmachines
� bestand tegen vorst en pekel
� geschikt voor hoge druk reiniging
� met officiële testrapporten
� buiten

Voor het voegen van beton-, natuursteen- en klinkerbestratingen buiten bij een gebonden (starre) en 
ongebonden (enkel bij geringe verkeersbelasting - voetganger-verkeer) bouwwijze.  
Ook geschikt voor het voegen van onbehandelde betonsteenplaten. Bij behandelde betonsteenplaten 
is een proefverlegging noodzakelijk!  
In gebieden met een lichte tot middelmatige belasting als bijv. voetgangerszones, parkeergelegenhe-
den, particuliere opritten en parkeerplaatsen.  
Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K is waterdoorlatend.

ca. 2,0 l water : 25 kg Sopro Epoxy Bestratingvoeg 2-K 
(component A 24,50 kg en component B 0,50 kg)

ca. 45 minuten

na ca. 24 uur bij +20 °C/na ca. 30 uur bij +10 °C

na ca. 7 dagen

tot 120 bar (min. afstand ca. 20 cm). 
Na ca. 7 dagen is de voeg geschikt voor hoge druk reiniging.

≥ 12 N/mm2

≥ 30 N/mm2

ca. 500 l/uur/m2 (waterdoorlatend vermogen)

Zijn gemeten bij +20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze waarden.

vanaf +8 °C tot +30 °C verwerkbaar (ondergrond, lucht, materiaal) 

vanaf  5 mm/minimaal 30 mm 
vanaf 15 mm/minimaal het dubbele van de voegbreedte
aanwijzing: Bij een voegbreedte van 5 – 8 mm is een bijzonder intensieve verdichting noodzakelijk. 
Neem hiervoor svp contact op met een van onze adviseurs op tel. 030 - 60 50 896.

5 – 15 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en -diepte (1,7 kg voor 1 l verse mortel)

Boormachine met mixerkop (minimaal 110 mm doorsnede), dwangmenger, vrijvalmenger of betonmo-
len (90 liter), waterslang met sproeikop, rubbertrekker en een zachte bezem

In verse toestand met water

In de gesloten originele verpakking koel en droog, vorstvrij en op pallet ca. 18 maanden houdbaar.  
Beschermen tegen vorst.

Emmer 25 kg incl. harder (zand-harsmengsel 24,50 kg, harder 0,50 kg)



Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · NL-3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896
www.soprobv.nl · info@soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen 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 uitge voerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. 
De meest actuele versie van deze productin formatie vindt u op: www.sopro.com.

Sopro Epoxy Bestratingvoeg 2-K is een 2-componenten, goed waterdoorlatende, vorst- en dooizout-
bestendige epoxyhars voegvulling voor voegbreedten vanaf 5 mm. Door de water emulgeerbare 
eigenschappen verkrijgt de voegmortel zijn eenvoudig te verwerken, vulmortelconsistentie. 

De voldoende waterdoorlatende ondergrond (split-, kiezel- of drainagemortelbed) moet voldoen aan 
de te verwachte toekomstige belastingen en aan de regels van de techniek.
Op een niet voldoende draagkrachtige ondergrond kan het komen tot het afbrokkelen en schade van 
de voeg.
Een ondergrond die niet voldoende waterdoorlatend is leidt tot waterophopingen en bij vorst tot 
schade aan de voegen.
De voegen voor het aanbrengen van de voegmortel grondig reinigen. Het te voegen oppervlak moet 
voorbevochtigd worden, zodat gelijk voor het voegen het oppervlak van de steen niet meer zuigt. 
Hierbij moet staand water in de nog open voegen vermeden worden. 
Ter vermindering van glans en het achterblijven van voegmortel op het oppervlak van de bestrating, 
bevelen wij aan het te voegen oppervlak met Sopro Bestratingsvoeghulp voor te behandelen.  
(s.v.p. het technisch merkblad Sopro Bestratingsvoeghulp in acht nemen). 
In een schone mengkuip het met het hars voorgemengde zand doen, aansluitend de harder (kunst-
stof fles) volledig toevoegen. Met de boormachine met mixerkop (minimaal 110 mm doorsnede) de 
samengebrachte massa minstens 4 minuten met een snelheid van ca. 400 omw./min. intensief men-
gen. Daarna ca. 2 liter water toevoegen en nogmaals 2 minuten goed mengen tot een homogene, wit 
schuimige massa is verkregen.
Het gemengde materiaal kan nu op het voorbehandelde oppervlak worden aangebracht en met een 
rubberen trekker, voegvullend en verdichtend in de voegen worden verdeeld.  
Na het inwassen van een volledige verpakking, maximaal na ca. 15 minuten wordt het oppervlak door 
middel van een bezem gereinigd van het overtollig voegmateriaal. Diagonaal op de voeg werken en 
hierbij de voeg glad maken. Geen overtollig voegmateriaal in nog open voegen aanbrengen. 
Het vers gevoegde oppervlak moet 24 uur beschermd worden tegen vocht, stof en andere vervuiling. 
Beschermen door middel van een folie. De folie mag niet op het oppervlak liggen; er moet ruimte tus-
sen het oppervlak en de folie zitten. 
Na ca. 7 dagen kunnen de voegen volledig worden belast.
Aanwijzing: 
Afhankelijk van het bestratingsmateriaal kunnen resten van het voegmateriaal achterblijven en de 
kleur van de voeg intensiveren of veranderen. Er kunnen gedeeltelijk glanzende delen en kleurver-
anderingen ontstaan. Deze veranderingen van het oppervlak verdwijnen echter in de loop van de tijd 
door weersinvloeden en mechanische slijtage! Wij bevelen het leggen van een proefvlak aan!
Om de waterdoorlaatbare functie van de bestratingsvoeg duurzaam te behouden, is het absoluut 
noodzakelijk, de voegen regelmatig te reinigen en vuilaanslag te verwijderen!
Testrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

 
Component A (zand-hars mengsel): 
Gevaarsymbool: Xi irriterend 
bevat: reactieproduct Bisphenol-A-Epichlorhydrinhars met MG <700 MG ≤ 700,  
Bisphenol-F-Epichloorhydrinhars, 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butaan
Bevat epoxyhoudende verbindingen. Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
Gevaar aanduidingen
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
 effecten veroorzaken 
Veiligheidsrichtlijnen
S 2 Buiten bereik van kinderen houden 
S 24 Contact met huid vermijden 
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen 
S 29/35 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren 
S 37 Draag geschikte handschoenen
Component B (harder): 
Gevaarsymbool: C etsend, N gevaarlijk voor het milieu
bevat: Benzylalcohol, 3-Aminomethyle-3,5,5-trimethyl cyclohexylamine, m-Phenylenbis(methylamine), Nonylphenol
Gevaar aanduidingen
R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond 
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden 
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
R 51/53 Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
 effecten veroorzaken
Veiligheidsrichtlijnen
S 1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren 
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen 
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht 
S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen 
S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
Enkel voor de beroepsmatige gebruiker!
Transport voorschriften volgensADR/RID/GGVSEB:
Klasse: 8; classificeringscode: C7; UN-Nr.: 2735; Kemler-getal: 80; Verpakkingsgroep: II; Tunnel beperkingscode: E
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