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Technisch merkblad 
 

PAGEL V1/10 – Voegmortel voor klinkerbestrating 
 

Toepassingsgebieden:  
- Cementgebonden voegmortel voor niet zuigende sierbestrating zoals klinkers 
- Stabiliseert de bestrating tegen verschuiving en torsie en maakt deze bestand tegen 

verkeersbelasting 
- Voorkomt de wildgroei van onkruid.  
- Toepasbaar als voegmortel op pleinen, terrassen, voetgangers gebieden, parkeervakken, 

rijbanen etc. 
- Geschikt voor een voegbreedte b = 5 tot 30 mm 
- Voeghoogte h ≥ 1,5 b met een minimum van 20 mm (voetgangersverkeer) en 40 mm 

(autoverkeer) 
 
Eigenschappen: 

- Krimparme gietmortel op portlandcementbasis 
- Kant en klare mortel, behoeft slechts met water te worden gemengd 
- Hoog vloeivermogen 
- Gecontroleerde expansie 
- Zeer goede constructieve verbinding 
- Hoge begin- en eindsterktes 
- Lage elasticiteitsmodulus, hoge buigtreksterkte 
- Binnen en buiten toepasbaar 
- PCC mortel met lage W/C-factor (0,35) 
- Vorst- en dooizout bestendig 
- Bestand tegen water, olie en benzine 
- Verpompbaar en eenvoudig te verwerken, ook bij lage temperaturen 
- Machinaal reinigbaar 

 
Technische gegevens: 

- Morteltype 1 mm 
- Voegbreedte 5 tot 30 mm 
- Voeghoogte h ≥ 1,5 b met een minimum van 20 mm (voetgangersverkeer) en 40 mm 

(autoverkeer) 
 

- Sterkteklasse K70, R4, C60/75 
- Druksterkte na 24 uur bij 20⁰ C.  ≥ 40 N/mm2 (ingebruikname) 
- Druksterkte na 7 dagen bij 20⁰ C. ≥ 60 N/mm2 
- Druksterkte na 28 dagen bij 20⁰ C. ≥ 80 N/mm2 
- Milieuklasse XA2, XM2 

 
- Verwerkingstijd 30 tot 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, zoninstraling 

en wind 
- Verwerkingstemperatuur 5 tot 25 graden C. 

 
- Soortelijk gewicht droge mortel 2.280 kg / m3 
- Waterdosering max. 13% (2,75 – 3,25 liter per zak van 25 kg) 
- Verbruik ca. 2 kg poeder / liter voegmortel ( 1 zak = 12,5 liter) 
- Zwelling +0,5% 

 
Opslag en verpakking: 

- Opslag: Tenminste 12 maanden. Koel, droog, vorstvrij in originele gesloten verpakking 
- Verpakking: 25 kg zak, euro pallet 1.000 kg 
- Gevarenklasse: geen gevaargoed, lees de veiligheidsbladen 
- GISCODE: ZP1
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Verwerking: 
VOORBEREIDING: Delen die niet mogen verontreinigen afplakken. Gootaansluitingen en 
randopsluitingen waterdicht maken. De natte mortel mag niet in contact komen met roestvast staal en 
aluminium! 
 
ONDERGROND: Deze moet vorstvrij zijn! De ondergrond grondig reinigen, loszittende en 
aanhechting remmende delen zoals cementhuid, olie, vet en andere mogelijke verontreinigingen 
verwijderen. Oppervlak en voegen voorbevochtigen door waterverneveling; er mag echter geen water 
in de voegen staan! 
 
MENGEN DWANGMENGER: De mortel is kant-en-klaar en behoeft nog slechts met (drink-)water 
gemengd te worden. De minimale en maximale waterdosering staat op de zakken vermeld. Gebruik 
laag-toerige mengers (300 omw./minuut). Doe de minimale hoeveelheid water in een dwangmenger 
en voeg daarna pas de mortel toe. Mengtijd eerste fase ca. 3-4 minuten. Vervolgens van het restant 
van het aanmaakwater zoveel toevoegen als nodig om de juiste, dik-vloeibare consistentie te 
verkrijgen. Doe dit in kleine stapjes terwijl u nog 2-3 minuten doormengt. Gebruik nooit meer dan de 
maximaal genoemde waterhoeveelheid. De totale mengtijd bedraagt ca. 5-7 minuten. De exacte 
mengtijd en totaal benodigde waterhoeveelheid zijn afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid 
en het type menger dat u gebruikt. Na het mengen direct verwerken. 
MENGEN SPECIEMOLEN: De mortel is kant-en-klaar en behoeft nog slechts met (drink-)water 
gemengd te worden. De minimale en maximale waterdosering staat op de zakken vermeld. Bij het 
mengen in een speciemolen minimaal 3 tot 4 zakken tegelijk aanmaken. Doe de  totale minimaal 
benodigde hoeveelheid water voor alle zakken in de speciemolen en voeg daarna pas de mortel toe. 
Houd 1 zak achter de hand en voeg die pas toe na ca. 2 minuten, als het mengsel al vloeibaar is. De 
mortel dikt nu weer in. Totale mengtijd eerste fase ca. 3-4 minuten.  
Vervolgens van het restant van het aanmaakwater zoveel toevoegen als nodig om de juiste, dik-
vloeibare consistentie te verkrijgen. Doe dit in kleine stapjes terwijl u nog 2-3 minuten doormengt. 
Gebruik nooit meer dan de maximaal genoemde waterhoeveelheid. De totale mengtijd bedraagt ca. 
5-7 minuten. 
 
VERWERKEN: Oppervlak en voegen voorbevochtigen door waterverneveling; er mag echter geen 
water in de voegen staan! PAGEL V1/10 voegmortel met behulp van een spatel of rubber wisser 
diagonaal op de voegrichting in de voeg strijken of invoegen met een voegmachine. Als de voegen 
gevuld zijn de overmaat aan mortel meenemen naar het volgende te voegen vlak.  
De achterblijvende cementhuid na korte tijd reinigen. Zodra de mortel in de voeg iets is aangesteven 
kan het oppervlak voorzichtig worden gepoeld met schoon water uit de slang. Daarbij mag de 
waternevel straal niet loodrecht op de verharding worden gericht, maar onder een invalshoek van circa 
30 graden. Door de waternevel straal constant te verplaatsen (‘waaieren’) wordt voorkomen dat de 
nog verse voeg wordt beschadigd. Verwerkingstijd ca. 30-60 minuten. 
 
TEMPERATUREN: +5 ºC tot +25 ºC. Lagere temperaturen vertragen de sterkteontwikkelingen en 
verminderen de vloeibaarheid, hogere temperaturen versnellen, koud aanmaakwater hindert de 
vloeibaarheid. 
 
NABEHANDELING: Het oppervlak 1 tot 3 dagen tegen zon, wind, tocht en andere oorzaken van te 
vroege verdamping van het aanmaakwater beschermen. Start direct na de applicatie met 
nabehandelen, doch uiterlijk zodra de voeg begint aan te trekken. Strooi daartoe het voltooide en met 
water gereinigde oppervlak vol-en-zat af met vuurgedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,5-
1,2 mm en houd dit zand gedurende de dag vochtig met waternevel. Laat het niet opdrogen!  
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INGEBRUIKNAME: Na 1 etmaal het overtollig zand wegnemen. Resterende cementhuid indien 
aanwezig verwijderen door middel van hoge druk waterstralen, of schuren door het nog bezande 
oppervlak te behandelen met een reinigingswagen met roterende borstels. Hardnekkige 
verontreinigingen kunnen worden verwijderd met een cementsluier verwijderaar. Het oppervlak is nu 
gebruiksklaar. 
 
Verantwoordelijkheden 
Onze technische adviezen komen overeen met de huidige kennis uit wetenschap en praktijk, zijn niet 
bindend en vormen geen basis voor contractuele rechtsverhouding en geen nevenverplichting van de 
verkoopovereenkomst. Wij adviseren de verwerking en het mengen van materialen op de op dat 
ogenblik heersende plaatselijke omstandigheden af te stemmen en zich in ieder geval te overtuigen 
van de geschiktheid van ons product door het aanleggen van een monster. Opgaven van onze 
medewerkers die afwijken van het technische merkblad moeten schriftelijk zijn bevestigd. Bij het 
uitkomen van een nieuw merkblad, zijn alle merkbladen met een voorliggende datum komen te 
vervallen. 
 
Advies en verkoop 

Verwaard Handelsonderneming B.V. 
Roosje Voshoeve 46, Postbus 478 

2740 AL  Waddinxveen 
Tel +31 (0)88 - 540 11 00 
Fax +31 (0)88 - 540 11 99 

info@verwaard-bv.nl 
www.verwaard-bv.nl 

 


