VARIQUARTZ
Onkruidremmend voegzand voor sierbestrating
Productomschrijving:

Verwerking:

VARIQUARTZ onkruidremmend voegzand is een
natuurlijk kwartszand voorzien van kleurpigment en
een speciale coatinglaag.
Door het speciale productieproces heeft
VARIQUARTZ een verhoogde PH-waarde waardoor
onkruid minder snel kans krijgt te ontkiemen.
VARIQUARTZ is zeer geschikt voor allerlei soorten
sierbestrating zoals tuinpaden, terrassen en
opritten.
VARIQUARTZ onkruidremmend voegzand bevat
geen fijnstof dat vlekken zou kunnen veroorzaken
in de toplaag van uw zojuist aangelegde
sierbestrating.
VARIQUARTZ bestaat uitsluitend uit minerale en
natuurlijke stoffen en is daarmee uiterst duurzaam.

De gewenste bestrating op een voldoende
waterdoorlatende ondergrond aanbrengen.
Verdeel VARIQUARTZ gelijkmatig over de
bestrating. Veeg de VARIQUARTZ langzaam in de
voegen met een kokos bezem in diagonale richting.
Indien noodzakelijk de bestrating aftrillen en
aansluitend de stappen hierboven herhalen.
VARIQUARTZ navullen in de voegen en het
overtollige zorgvuldig verwijderen in diagonale
richting, zodat het zojuist aangebrachte materiaal
niet uit de voegen geveegd wordt.

Onkruidremmend voegzand
Veroorzaakt geen vlekken
Voor allerlei soorten sierbestrating
Bevat geen organische stoffen

Technische specificaties:
pH-waarde:
Dichtheid:
Korrelgrootte:
Kleuren:

Voegbreedte:
Voegdiepte:

PE zakken van 20 kg (50 zakken per pallet)

Verbruik:

Eigenschappen:
-

Verpakking:

> 10,5
ca. 2,5 kg/dm³
0 tot 1 mm
Naturel - VARIQUARTZ SAND
Steengrijs - VARIQUARTZ GREY
Basalt - VARIQUARTZ BLACK
1 tot 5 mm
minimaal 30 mm
(voor een optimale
onkruidremmende werking)

Voorwaarden:
De oppervlakte en de voegen dienen droog te zijn !
Voor dit product gelden echter geen specifieke
voorwaarden qua (verkeers)belasting, aangezien
het geen gebonden product betreft.

Afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte.
Raadpleeg hiervoor onze verbruiksmeter op
www.varistone.nl

Houdbaarheid:
Tenminste 1 jaar, bij droge en vorstvrije opslag,
in originele en ongeopende verpakking.

Waarschuwing:
Door wettelijke bepaling is vast komen te staan dat
dit product als niet gevaarlijk kan worden
gekwalificeerd.

Opmerkingen:
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de
instructies van deze productinformatie, noch uit
een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de
inhoud van het advies door ons nadrukkelijk
schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van
deze productinformatie verliezen alle vorige
informatiebladen hun geldigheid.
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