GATOR SAND XP G2
POLYMEER VOEGZAND

Voor voegvoegen tot 10 cm
op drainerende toepassingen
IDEAAL VOOR
■ Privé en commercieël gebruik
■ Drainerende ondergronden.
■ Gebakken steen, natuursteen, kinderkoppen,
keramiek en beton producten
■ Terrassen, looppaden, opritten, pleinen, rondom
zwembaden en verkeersgebieden.
EIGENSCHAPPEN
■ Geen stof, geen sluier, geen bladblazer nodig,
eenmaal bewateren
■ Snellere installatietijd
■ Drainerende toepassingen, Beschermd tegen
regen 15 minuten na bewatering
■ Te gebruiken boven 0°C
■ Kan gebruikt worden op stenen met onechte voegen
■ Waterbestendige zak 20 kg
■ 15 jaar beperkte garantie*
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4 EENVOUDIGE STAPPEN OM GATOR SAND XP G2 TE VERWERKEN
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Verspreid het GATOR SAND XP G2 zand over de bestrating en veeg het uit met een harde bezem.
Zorg ervoor dat de voegen volledig worden gevuld met GATOR SAND XP G2. Let er ook op dat
er geen andere materialen in de voegen terecht komen. Een restlaagje Gator XP G2 op het
oppervlak helpt, tijdens het aantrillen, bij het goed compacteren van de Gator XP G2 in de voeg.
Voor bepaalde stenen raden we aan eerst al het Gator XP G2 van het oppervlak te vegen, voordat
u een trilapparaat gebruikt. Controleer hiervoor de handleiding van de producent van de stenen.
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Gebruik bij voorkeur een roltriller of trilplaat met een rubbermat om de Gator XP G2 in de
voegen te trillen. Voegdiepte, moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van de bestrating of
tot de onderkant van een facet gevoegd worden, anders kan erosie optreden. Tril in meerdere
richtingen om er zeker van te zijn dat er geen lucht of holle ruimtes in de voegen zitten.
Herhaal, indien nodig, stap 1 en 2. Voor keramische tegels raden we aan een voegenroller te
gebruiken, of compacteer door te kloppen met een rubber hamer, het zand goed in de voegen.
Vooral bij smalle voegen is goed compacteren belangrijk.
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Veeg achtergebleven restmateriaal van het oppervlak. Eerst met een harde bezem,
daarna met een zachte. Let er hierbij op dat de voeg ca. 3 mm onder de rand van de
bestrating blijft.

Bewater het oppervlak minimaal 30 seconden per 3 m2, of totdat de voegen geen water
meer opnemen en het water op de bestrating en de polymeervoegen blijft staan. Begin
hierbij bij het laagste gedeelte van de bestrating. Wanneer het hele oppervlak bewaterd
is, verwijdert u eventueel achtergebleven materiaal. Zet de sproeikop in de ‘douche’ stand.

VOOR BESTRATINGEN MET EEN DRAINERENDE ONDERGROND (BELANGRIJKE TIPS)
A Voordat u Gator XP G2 installeert, kijk altijd eerst op AllianceGator.com voor het
laatste Technisch Data Sheet (TDS).
B Gator XP G2 kan op een zandbed boven op een waterdichte ondergrond geïnstalleerd
worden.
C De bovenkant en de zijkant van de bestrating dient compleet droog te zijn. Installeer
Gator XP G2 niet als het oppervlak vochtig of nat is. Het polymeer bindmiddel
activeert met water dus zal direct plakken aan een nat of vochtig oppervlak.
D Ook de voegen tussen de stenen dienen goed droog te zijn. Zeker smalle voegen
kunnen dan niet goed compact gevuld worden, wat belangrijk is voor een goede
werking van het Gator XP G2.
E De temperatuur moet boven het vriespunt zijn en na installatie dient het minimaal 15
minuten niet te regenen.
F Voor alle oppervlaktes bevelen we aan deze op afschot te leggen voor een optimale
waterafvoer en doorvoer (minimaal 1 cm per m1).
G De zwembad rand niet voegen met Gator XP G2. Voor de bestrating rond het
zwembad, kan dit wel.

H Over asfalt is Gator XP G2 niet te gebruiken.
I Gator XP G2 voegdiepte, moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van de bestrating
of tot de onderkant van een facet, gevoegd worden anders kan erosie optreden. De
uitgeharde voeg moet nooit in direct contact met voet verkeer of banden komen.
J Voor gecoate tegels of tegels met een grove structuur, raden we aan al het Gator XP
G2 van de bestrating te vegen, voordat u een trilplaat gebruikt.
K Voorkom kalk vlekken in de voeg, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement
onder de bestrating
L Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
M Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend
hoog grondwaterpeil
Belangrijk: Gator XP G2 kan aangebracht worden bij tegels die gelegd zijn op een
fijn granulaat zodat het fijne voegzand niet door de ondergrond lekt. Breng Gator XP
G2 niet aan wanneer de stenen direct op een grof granulaat, met grote holtes, zijn
geïnstalleerd.

DEKKING
Per zak van 20 kg

SMALLE VOEGEN
3 mm tot 10 mm

BREDE VOEGEN
15 mm tot 25 mm

Beige, Antraciet, Ivoor

5-6 m

2-3 m

Zwart

4-5 m

Steen 60 mm dik
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VOOR PRIVÉ GEBRUIK
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1,6-2,4 m2
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