
Productinformatie

Voegenfris

• Voor het opfrissen en omkleuren van voegen.

•  Eenvoudig aan te brengen door ingebouwd handig sponsje.

•  Geschikt voor vochtige ruimtes.

Gereedschap
✔ Gereedschap en spatten direct reinigen met water.

Technische gegevens
Type product :  kant en klare, alkali 

bestendige, voegenverf 
op dispersie basis

Kleur   : wit en lichtgrijs
Droogtijd :  ca. 1 uur volledig uitgehard, 

schrobvast en overschilder-
baar na 3 weken

Verbruik  :  8 m² per tube
Min. verwerkingstemp. : 5˚C

Product
  Eenvoudig omkleuren en opfrissen van voegen tus-

sen tegels.

Verpakking
 220 ml. tube.
 Met handig ingebouwd sponsje.

Toepassingen & ondergronden
✔   Voldoende voor een tegeloppervlak van ca. 8 m². 
✔   Voor binnen, geschikt voor vochtige ruimtes.
✔   Op alle goed gereinigde voegen (vuil, zeep en vet)  

tussen geglazuurde wandtegels en glasstenen, zon-
der afplakken.

✔   Ongeglazuurde en poreuze tegels moeten afgeplakt 
worden.

✔  Niet toepassen op: 
 -   Niet-poreuze voegen waarin kunststoffen, bijvoor-

beeld siliconen of epoxy, verwerkt zijn. 
 -   Poreuze voegen die met een waterafstotend middel 

behandeld zijn. 
 - Tegels die geschilderd zijn.

Eigenschappen
✔  Vuilafstotend, blijvende kleur.
✔  Verkrijgbaar in wit en lichtgrijs.
✔  Hecht alleen op de voegen, niet op tegels. 
✔  Waterbestendig, na 3 weken schrobvast.

Wit en Lichtgrijs
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Gebruiksaanwijzing

 1. Sanitair, vloer e.d. goed afdekken.
 2.  Het is van groot belang de voegen eerst grondig 

te reinigen (met name vet en zeepresten dienen 
grondig verwijderd te worden) met Alabastine 
Voegenreiniger.

 3. Vervolgens nawassen en goed laten drogen.
 4.  Voor het beste resultaat ook de tegels reinigen en 

ontkalken met Alabastine Super Tegelreiniger.
 5.  Hardnekkige aanslag en harde, gladde voegen voor-

zichtig behandelen met een staalborsteltje.
 6. Schud de tube voor gebruik.
 7.  Dop losdraaien en zegel verwijderen, dop terug 

opdraaien en kap verwijderen.
 8. Rechtstreeks vanuit de tube op de voegen aanbrengen.
 9. Laat Voegenfris minimaal één uur drogen.
10.  Bevochtig een klein stukje met een plantensproeier 

en laat dit ± 5 min. inwerken.
11.  Verwijder Voegenfris met een natte spons van de 

tegels. Als Voegenfris goed hecht in de voegen kan 
het gehele oppervlak schoongemaakt worden. 

12.  Indien Voegenfris loslaat uit de voegen dezelfde 
handeling een uur later herhalen.

13.  Indien Voegenfris niet gemakkelijk van de tegels 
verwijderd kan worden, dan nogmaals bevochtigen 
met een plantensproeier en/of afkrabben met een 
houten of plastic voorwerp.

14.  Het aanbrengen van een tweede laag Voegenfris 
is mogelijk na 3 weken (ook over een andere kleur 
heen) mits goed voorbehandeld met Alabastine 
Voegenreiniger.

Tips en advies voor een optimaal gebruik
✔  Niet verwerken beneden een temperatuur van 5°C. 
✔  Eventueel voegen en tegels repareren met 

Alabastine Voegen- en Tegelrandreparatie. 
✔ Vorstvrij bewaren. 

Veiligheid
✔  Buiten bereik van kinderen bewaren. 
✔ Aanraking met de ogen en huid vermijden. 
✔  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met over-

vloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. 

✔ Bij inslikken direct arts waarschuwen. 
✔  Zorg voor voldoende ventilatie gedurende gebruik 

en droging. 
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