
FLOWJOINT® FLEX Flexibel polymeer voor het 
vullen van voegen

Eigenschappen
Gebruiksklaar vloeibaar polymeer dat bij contact met de luchtvochtigheid een 
elastisch polymeer vormt. FLOWJOINT® FLEX is vloeibaar, en zal bij het uitgieten 
de voeg gelijkmatig vullen. Hierbij zal FLOWJOINT® FLEX aan nagenoeg alle 
oppervlakten zeer goed hechten. Na ± 45 minuten vormt er zich een vlies aan het 
oppervlak , waarbij het kleverig effect verdwijnt en het polymeer zijn uiteindelijke 
eigenschappen bekomt. De doorharding gebeurt aan een snelheid van ongeveer 
1 à 2 mm dikte per dag. Na volledige uitharding bekomt de voeg onderstaande 
technische parameters.

Toepassing
Voor het aanbrengen van horizontale uitzettingsvoegen in binnen en buiten 
toepassingen van minstens 1 cm breed tussen kasseien, blauwe hardsteen, 
natuursteen, keramische tegels, aansluitingen met aanpalende gebouwen, enz..
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Mengverhouding Verbruik Verpakking

Gebruiksklaar ± 6 m lopende voeg van 1 cm breed en 3 cm 
diep per verpakking

3 kg (6 st/karton)

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

Lichtgrijs ± 45 minuten + 5°C tot + 30°C (ondergrond & omgeving)

TECHNISCHE PARAMETERS Waarden

Shore hardheid A
Rek bij breuk
Modulus bij 100 % verlenging
Elastisch herstelvermogen

25
460 %

0,5 MPa
25 %

+30°

+5°



Gebruiksaanwijzing
Bovenaan de dop van de verpakking afdraaien, en het product in de 
voeg gieten. Hierbij dient er mee rekening te worden gehouden dat 
FLOWJOINT® FLEX sterk kleeft op nagenoeg alle materialen. Indien nodig 
de tegels afplakken. Eenmaal de verpakking geopend, dient de inhoud 
binnen de 15 minuten te worden verbruikt. 
In de voeg mag geen water staan, maar deze mag wel vochtig zijn. Bij 
opvoegen van oppervlaktes met FLOWJOINT® en FLOWJOINT® FLEX 
wordt aanbevolen om eerst alle voegen op te vullen met FLOWJOINT®. 
Daar waar de uitzettingvoegen dienen te komen, wordt de FLOWJOINT® 
voeg er uitgesneden alvorens deze volledig uitgehard is (na 3 tot 6 uur). 
FLOWJOINT® FLEX kan vervolgens direct worden toegepast in de zuivere 
uitgesneden voegen. 
Na toepassen van FLOWJOINT® FLEX, de eerste 24 uur de voeg niet 
betreden. Voetverkeer kan na 1 dag, autoverkeer na 3 dagen, zwaar 
verkeer pas na volledig uitharden van de voeg.

Verbruik
Met 1 verpakking kan ± 6 m lopende voeg geplaatst van 1 cm breed en 
3 cm diep.

Verpakking
De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en 
droog bewaard.

Het resultaat
Een duurzame uitzettingsvoeg in flexibel polymeer.

FLOWJOINT® FLEX

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan 
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie 
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