
Poltec 715 is een krimparme, waterdichte voegmor-
tel voor het voegen van o.a. kasseien, natuursteen 
en baksteen bestrating. Het product is geschikt voor 
zware verkeersbelasting. De voegmortel kan plas-
tisch en vloeibaar worden aangemaakt en is daar-
door te gebruiken bij hellende vlakken. Poltec 715 
kan ook toegepast worden als voegmortel in het 
Poltec systeem voor duurzame brugdekbestrating.

VERPAKKING
Zak a 25kg / 48 zakken per pallet.

KLEUR 
Grijs

VERVOER EN OPSLAG
12 maanden, mits droog en vorstvrij.

* Voegen van kasseien 

* Voegen van laagporeus straatwerk

25kg Poltec 715 aangemaakt met 3,2L water 
vult 13 liter

Druksterkte       24 uur: 20N/mm2

          28 dagen: 75N/mm2

Treksterkte       24 uur: 5N/mm2

          28 dagen: 10N/mm2

Dichtheid        1,2kg/L

Verwerkingstijd     Tot 1 uur

Aindtijd Aindtijd       3 tot 6 uur

Laagdikte       Min. voegdiepte: 30mm

OMSTANDIGHEDEN
Poltec 715 niet te gebruiken bij temperaturen bene-
den 5°C (of indien de temperatuur binnen 24 uur 
beneden 5°C daalt) of boven 30°C.

VOORBEREIDING
Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van 
losse delen, olie of vet; eventueel zandstralen. 
De te verlijmen oppervlakken bevochtigen, er mag 
echter geen water op het oppervlak blijven staan.

VERWERKING 
Poltec 715 aanmaken met 3.4 liter leidingwater en 
circa 4 minuten mengen tot een homogeen geheel.
MorMortel in de voegen aanbrengen waarbij de voeg in 
zijn geheel gevuld dient te worden, zonder luchtin-
sluiting. Wanneer de mortel begint uit te harden (na 
10-15 minuten) het oppervlak schoonspoelen met 
water.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Troffel, voegspijker, mengkuip en electrische 
menger.

REINIGING GEREEDSCHAP
Schoonmaken met water, na droging alleen 
mechanisch te reinigen.

Kan vloeibaar of plastisch aangemaakt
worden

Zeer goed bestand tegen agressieve 
stoffen en dooizouten

Eenvoudig te verwerken

Uitzonderlijk hoge druksterkte

Uitstekende hechting op kasseienUitstekende hechting op kasseien

Kan opengesteld worden voor verkeer 
na 1 tot 2 dagen
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Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril 
en stofmasker wordt aangeraden. 

Dit cementproduct kan irritatie aan de huid 
veroorzaken. 

Bij contact met de ogen onmiddelijk over-
vloedig met schoon water uitspoelen en 
een arts raadplegen.

VOEGMORTEL

VOEGEN EN 
DRAINEREN


