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Wat u moet weten over voegmiddel

n Vereiste en belasting
Zowel grote tegel- en plaat-

formaten met smalle opper-

vlaktevoegen en de steeds 

hogere optische eisen van de 

bouwers op de werkplaats, 

stellen beduidend hogere 

eisen aan de oppervlakte-

voegen dan een aantal jaren 

geleden. Eenvoudige zand- 

en cementmengsels voldoen 

niet langer aan deze eisen. Moderne voegmiddelen vol-

doen echter wel aan deze eisen en bieden de gebruikers 

en bouwers bovendien nog meer gebruiksgemak. 

Is er bij tegel- of plaatoppervlakken sprake van klachten, 

dan wordt er vaak direct naar de oppervlaktevoegen 

gekeken. Wanneer de onderconstructie niet stabiel of 

duurzaam is of er onder het oppervlak een negatieve wa-

terdruk ontstaat met vochtpenetratie aan de achterzijde, 

dan wordt al snel over de kwaliteit van het voegmiddel 

gediscussieerd zonder de werkelijke oorzaak te onder-

zoeken. Wanneer echter naar de regels en voorschriften 

betreffende oppervlaktevoegen voor tegel- en natuur-

steenoppervlakken gekeken wordt, zijn er eigenlijk maar 

twee vereisten. 

Aan de ene kant dient de oppervlaktevoeg ter compen-

satie van maattoleranties in het legmateriaal, aan de an-

dere kant heeft de voeg een aanzienlijke invloed op het 

uiterlijk van het oppervlak. Juist de eisen aan het optisch 

uiterlijk mogen niet genegeerd worden en zijn bij de bou-

wers in de laatste jaren

sterk toegenomen.  

De technische eisen gesteld aan oppervlaktevoegen wor-

den in de Europese norm DIN EN 13888 duidelijk gede-

finieerd. Hierin vindt men classificaties voor druk- en 

buigsterktevastheid, en vereisten voor weerstand tegen 

schuren en wateropname. Door de tests op sterkte en 

schuurweerstand wordt de geschiktheid van het materiaal 

ook voor mechanisch belaste industrieoppervlakken aan-

getoond. Sterktetests na een periode van vorst en dooi 

en de bepaling van de wateropname zijn een bewijs van 

geschiktheid voor de oppervlaktevoegen buiten.
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n Eigenschappen 
 van moderne voegmiddelen 

Bovendien bezitten moderne materialen bijkomende 

eigenschappen die niet door de standaard of norm ge-

definieerd worden. Additieven geven de mortel vuil- en 

waterafstotende eigenschappen waardoor de gebruiker 

het oppervlak gemakkelijker kan reinigen. Enkele ma-

terialen zijn ook voorzien van speciale recepten om de 

microbiologische besmetting door schimmel of andere 

micro-organismen tegen te gaan.

n Verwerking
Het materiaal moet licht 

en soepel in te voegen 

zijn, zich in de voeg 

uitzetten en zich aan-

sluitend met een spons 

goed laten vormen en 

wassen. Het voegmid-

del moet een voldoende 

lange potlife hebben zodat er zo lang mogelijk mee ge-

werkt kan worden. In de voeg moet het dan snel uitzetten, 

om het vlot wassen mogelijk te maken, maar wel zonder 

op het oppervlak te verbranden. 

De verwerking wordt in eerste instantie door de zeeflijn 

van de toeslagstoffen en door het bindmiddel beïnvloed. 

In tegenstelling tot vroeger wordt in moderne voegmid-

delen een mengeling van verschillende bindmiddelen ge-

bruikt, waarvan het bindingsgedrag door vertragers en 

versnellers gestuurd wordt. Vaak wordt er al in de fabriek 

een washulp aan het voegmiddel toegevoegd, om het 

wasproces te vergemakkelijken.

n Schoonmaak en verzorging
Het regelmatig schoonmaken van het oppervlak met 

mechanische hulpmiddelen en een verscheidenheid aan 

chemicaliën vormen een bijzondere uitdaging voor de op-

pervlaktevoeg. 

Met name in gebieden met een zeer hoge waterhardheid 

ontstaat op de aan vocht blootgestelde tegels  

in huiselijke badkamers snel kalkaanslag. 

De fabrikanten bieden voor de reiniging diverse produc-

ten aan, die sterk zuurhoudend zijn en zeer geschikt zijn 

voor het verwijderen van kalkaanslag. 

Chemisch gezien is een gewone uitgeharde cementmortel 

met een hoog calciumgehalte nauw verwant aan de ge-

noemde kalkaanslag en wordt daarom dan ook sterk door 

de schoonmaakmiddelen aangetast. 

Dit geldt overigens ook voor de meeste ecologische 

schoonmaakmiddelen, die dan wel azijn- of citroenzuur 

bevatten dat in de natuur beter afbreekbaar is, maar niet 

minder agressief zijn. Door moderne bindmiddelen en ad-

ditieven te gebruiken kan de zuurweerstand van voegmid-

delen verder vergroot worden. Het gebruik van agressieve 

schoonmaakmiddelen moet dan echter nog wel volgens 

de gebruiksvoorschriften gebeuren. 

Het vooraf nat maken van het oppervlak, een korte in-

werktijd van het schoonmaakmiddel en het afspoelen van 

het schoonmaakmiddel met veel helder water zorgen er-

voor dat de voegen langdurig goed blijven.                 

Voordat het voegmiddel de gebruiker van zijn kwaliteiten 

kan overtuigen, moet het aan de eisen van de tegelzetter 

en het oppervlaktemateriaal voldoen. 
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Het vooraf nat maken van het op-
pervlak, een korte inwerktijd van het 
schoonmaakmiddel en het afspoelen 
van het schoonmaakmiddel met veel 
helder water zorgen ervoor dat de voe-
gen langdurig goed blijven.   



Het voegmiddel moet echter ook na het invoegen tijdens 

het verhardingsproces een bijzondere uitdaging aangaan. 

Om ervoor te zorgen dat het voegmiddel bij absorberende 

plaatsingsmaterialen zoals bijvoorbeeld aardewerk niet 

uitdroogt, moet het een goed watervasthoudend vermo-

gen bezitten. Verder kunnen ook tocht, zonnestralen en 

warmte een belangrijke hoeveelheid aanmaakwater aan 

het voegmiddel onttrekken, die het materiaal hard nodig 

heeft om de eindsterkte te bereiken. Vroegtijdig waterver-

lies verhindert een volledig hydratatieproces en leidt tot 

een geringere sterkte. 

In het meest extreme geval kan het voegmiddel na het 

opdrogen weer makkelijk met de vingernagel verwijderd 

worden. In andere gevallen is het waterverlies niet ge-

lijkmatig en laat de oppervlaktevoeg een bontgekleurd 

voegbeeld zien, omdat de intensiteit van de voegkleur 

wordt beïnvloed door de hoeveelheid aanmaakwater die 

beschikbaar is. Om het watervasthoudend vermogen van 

het voegmiddel te verbeteren worden aan het recept spe-

ciale additieven toegevoegd om het risico van voortijdig 

waterverlies te minimaliseren.

Uw Dr. Oliver Wowra 
Directie Techniek

Het uiterlijk van een betegeld oppervlak wordt in wezen 

door het gekozen formaat en de kleur bepaald. Ver-

schillende manieren van leggen, zoals bijvoorbeeld half 

verband of diagonaal, kunnen voor verdere ontwerpac-

centen zorgen. 

De voeg, die afhankelijk van de grootte een wat groter of 

minder groot aandeel van de totale oppervlakte inneemt, 

bepaalt mede het definitieve uiterlijk. 

Afhankelijk van de kleurcontrasten tussen het bedek-

kingsmateriaal en de voegkleur worden de kleurtonen 

verschillend waargenomen. Bij donkere keramiek lijken 

grijze voegen er nagenoeg wit uit te zien, terwijl bij een 

lichte bedekking met een donkere voeg het ontstane 

rooster duidelijk afsteekt tegen het oppervlak. Door de 

sterke wisselwerking tussen de contrasten wordt de op-

tische waarneming beïnvloed en vindt een zintuiglijke 

overbelasting plaats. Het zicht probeert bij contrastrijke 

kleuroppervlakken een „kleurrijk totaalbeeld“ te maken 

en vormt een passende tegenkleur. Wanneer deze niet 

beschikbaar is, wordt een nuance gevormd, die de kleu-

ren in het totaalplaatje verschillend laat werken. 

Bekijkt men bijvoorbeeld een rood oppervlak dat door 

een blauw kader omgeven is, dan worden de kleuren in 

de ogen van degene die ernaar kijkt gemengd en wordt 

het rood meer als oranje waargenomen.

De voeg beïnvloedt het uiterlijk 

De voeg, die afhankelijk van de grootte een wat groter of minder groot aandeel van 

de totale oppervlakte inneemt, bepaalt mede het definitieve uiterlijk. 
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n Bijzonderheden in het 
 verhardingsproces

- het voorbeeld laat hetzelfde mozaïek zien met verschillende voegkleuren -

- De voorbeelden laten hetzelfde mozaïek zien met verschillende voegkleuren -



Voegmiddel
Schadebeeld en haar oorzaken

Schadebeeld Oorzaak

Langs enkele tegels verschijnen 

verschillende voegkleuren 

Verschillend absorptievermogen vanwege geglazuurde/ongeglazuurde respectievelijk 
gesneden tegelranden. In veel gevallen worden tegels aan de randen ongelijkmatig 
geglazuurd.

Sommige delen van de voegen zijn 
donkerder dan op het totaaloppervlak

Vochtige ondergronden of jonge dekvloeren kunnen leiden tot kleurverschillen.

er is een duidelijk kleurverschil 
te zien tussen wand- en vloervoegen 
(een voegkleur)

Aardewerk / fijn aardewerk heeft een ander 
absorptievermogen en dat leidt tot een andere kleuring.

Voeg heeft geen sterkte

• Tijdens het opstijven werd het materiaal in de emmer nog een keer 
   (met water) doorgeroerd.
• Tijdens het uithardingsproces werd door de absorberende tegels, de ondergrond,
   zon, tocht enz. te snel water aan de voeg onttrokken.

Oplossing: wassen met koolzuurhoudend mineraalwater 
(geen garantie op succes)

Lijmbruggen tekenen 
zich in de voegen af

Verschillende voegdiktes leiden tot kleurverschillen. 
Meestal kleuren voegen door een snellere wateronttrekking lichter.

haarscheurtjes aan de zijkant van de tegel. 
De ondergrond is een geïsoleerde 
plankenvloer

Ondanks een isolatiesysteem zijn scheuren niet te voorkomen 
wanneer de vloer niet voldoende hard is.

Witachtige uitbloeiingen (op een 
drainagesysteem) buiten

Continue vochtpenetratie in het lijmbed en zonnestralen brengen 
kalk naar de oppervlakte.

Verdere oorzaken voor bonte of gevlekte 
voegen respectievelijk uitbloeiingen

• Niet optimaal gemengd
• Met te veel water aangelengd
• Opstijvend materiaal nogmaals met water doorgeroerd
• Sterk kalkhoudend water gebruikt

Oorzaken voor scheurvorming (dwars)
• Met te veel water gemengd (krimpscheuren)
• Te snel gedroogd 
• Ontbrekende uitzetvoegen in de bedekking

De voeg is op sommige plaatsen in het spat-
waterdeel van de badkamer rood verkleurd

„Rode schimmel“ komt vaak voor in badkamers. Niet de voegen, maar de resten 
van verzorgingsproducten en huidschilfers die achterblijven zijn aangetast. 

Oplossing: schimmelverwijderaar

De terras- of balkonvoeg heeft ineens 
een vreemde (lichte) kleur en is zacht

Wanneer de verwijderaar voor groene aanslag te lang op een voeg inwerkt (bijvoorbeeld 
een hele nacht), 
dan wordt de voeg aangetast. 

Oplossing: uitkrabben en opnieuw voegen

De huisvrouw maakt streng ecologisch 
verantwoord schoon 
(bijvoorbeeld met het middel Frosch), 
toch is de voeg zacht/weg

Deze schoonmaakmiddelen zijn ecologisch dan wel goed afbreekbaar, ze zijn toch zeer 
agressief. 

Oplossing: overstappen op mildere schoonmaakmiddelen en  
de schoonmaakaanbevelingen van de ZDB goed opvolgen. 

er ontstaat mos op de terrasvoeg
Mos ontstaat op vochtige plaatsen. De voeg slaat het vocht langer op dan de tegel. 

Oplossing: reinigen met gebruikelijke huishoudmiddelen
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Ihr Dipl.- Ing. (FH) Michael Mones 
Produktmanager Fliese

Wanneer er plannen gemaakt worden het eigen huis 

opnieuw vorm te geven en te voorzien van tegels of na-

tuursteen, gaat dit vaak gepaard met een bezoek aan de 

showroom van de plaatselijke dealer. Tijdens het bezoek 

worden de grootte van de tegel, het beoogde gebruik, 

voorbeelden en structuren besproken en om zich een 

beter beeld te kunnen vormen worden tegels op de vloer 

van de showroom neergelegd.  Nadat de keuze gemaakt 

is, moet alleen het materiaal nog besteld worden en een 

opdracht worden gegeven aan de tegelzetter.

De voeg, die technisch gezien noodzakelijk is om zowel 

maattoleranties van tegels als ook spanningen te compen-

seren en die een hygiënische aansluiting van het opper-

vlak verzekert, komt bij de keuze van de nieuwe vloer- of 

wandbedekking vaak als laatste. Toch draagt hij naast 

zijn technische functie voor een belangrijk deel bij aan de 

optische uitstraling van de uiteindelijke oppervlakken en 

bepaalt de definitieve afwerking.  

Vanwege de variatie van de op de markt verkrijgbare tegels 

en natuurstenen wordt een verscheidenheid aan speciale 

voegmiddelen aangeboden, die zo optimaal mogelijk bij 

het overeenkomstige legmateriaal zouden moeten passen.

„Maar wie heeft er meer dan 3 soorten 
voegen nodig?“
Multifunctionaliteit is altijd al Botament's successtrategie 

geweest. Met de introductie van onze tegellijmen MULTIS-

TAR® en MULTISTONE® werd het tijdperk van de multifunc-

tionele producten ingeluid. 

Het nieuwe, slanke voegconcept is het logische gevolg van 

dit idee. Onze reeds bewezen MULTIFUGE®-producten 

worden nu door de nieuwe ontwikkeling van MULTIFUGE® 

Fine Speed ideaal aangevuld.

De veelzijdigheid van toepassingen blijft als voorheen 

gewaarborgd, en wordt zelfs met een speciaal toepas-

singsgebied uitgebreid. Hierbij is aan elk van onze drie 

voegmiddelen een bijzondere geschiktheid en de optimale 

verwerking voor een bepaald soort tegel en natuursteen 

toegedicht zonder daarmee het multifunctionele karakter 

te verliezen.

MULTIFUGE® Base, 

MULTIFUGE® Fine, 

MULTIFUGE® Fine Speed 

- Een onverslaanbaar drietal voor elke situatie!

Wie heeft er meer dan 3 soorten voegen nodig?

Het nieuwe voegconcept van Botament® 
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   3 soorten 
    voegen 
voor alle toepassingen!
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4 kg  Papieren zak
 (Palletinkoop: 96 x 4 kg)
(4 stuks in folie) 

Kleur:  wit  (Nr. 10)
  pergamon  (Nr. 11)  
  zilvergrijs  (Nr. 16)
  manhattan  (Nr. 23)
  grijs  (Nr. 24)
  titaangrijs  (Nr. 25)
  antraciet  (Nr. 26) 
  bahama  (Nr. 33)
  cacao  (Nr. 38)

20 kg Papieren zak
 (Palletinkoop: 40 x 20 kg) 

 Kleur: wit  (Nr. 10)
  pergamon  (Nr. 11) 
  zilvergrijs  (Nr. 16)
  manhattan  (Nr. 23)
  grijs  (Nr. 24)

MULTIFUGE® FineSpeed 
Multifunctionele voegmortel  
Speciaal geschikt voor fijnsteengoed, 
steengoed, natuursteen en glasmozaik

Multifuge®FineSpeed is een voeg met een breed toepassingsspectrum speciaal voor 
hoogwaardige, zuigende en zwak zuigende materialen binnen en buiten. 
Door de High Speed Technologie is het mogelijk om de wanden en vloeren na korte 
tijd al te reinigen. De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij exclusieve wan-
den en vloeren voor een perfecte uitstraling.

•	 Voor	voegbreedten	tot	10	mm
•	 Flexibel	-	Voor	verwarmde	oppervlakken
•	 Fijn	en	glanzend	oppervlak
•	 Water-	en	vuilafstotend
•	 Snell	verhardend	en	hoge	rendement	

Verbruik:  Voegbreedte 3 mm
  Mozaïek 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²

  Voegbreedte 4 mm
  Tegels 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

Multifuge®Fine is een voeg met een breed toepassingsspectrum speciaal voor hoog-
waardige, zuigende en zwak zuigende materialen binnen en buiten.
De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij exclusieve wanden en vloeren voor 
een perfecte uitstraling.

•	 Voor	voegbreedten	tot	7	mm
•	 Flexibel	-	Voor	verwarmde	oppervlakken
•	 Fijn	en	glanzend	oppervlak
•	 Water-	en	vuilafstotend
•	 Hoge	zijdelingse	aanhechting	

Verbruik:  Voegbreedte 3 mm
  Mozaïek 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²

  Voegbreedte 4 mm
  Tegels 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

 4 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 96 x 4 kg)
(4 stuks in folie)

Kleur:  wit  (Nr. 10) 
  pergamon  (Nr. 11)  
  zilvergrijs  (Nr. 16) 
  manhattan  (Nr. 23)
  grijs  (Nr. 24)
  titaangrijs  (Nr. 25)
  antraciet  (Nr. 26)
  bahama  (Nr. 33)

15 kg Papieren zak
(Palletinkoop: 40 x 15 kg)

Kleur:  wit  (Nr. 10)
  pergamon  (Nr. 11) 
  zilvergrijs  (Nr. 16)
  manhattan  (Nr. 23)
  grijs  (Nr. 24)

MULTIFUGE® Fine 
Multifunctionele voegmortel  
Speciaal geschikt voor steengoed

   MULTIFUGE® Base
Multifunctionele voegmortel  
Speciaal geschikt voor fijnsteengoed, 
steengoed en natuursteen 

Kleur:  zandgrijs  (Nr. 15)
  zilvergrijs  (Nr. 16)
  betongrijs  (Nr. 20)
  grijs  (Nr. 24)
  titaangrijs (Nr. 25)
  antraciet  (Nr. 26)

   5 kg  Papiersack
  (4 Stck. in Folie)

5 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 96 x 5 kg)

25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 40 x 25 kg) 

MULTIFUGE®Base is een snel verhardende voeg met een breed toepassingsspec-
trum binnen en buiten. 
Op basis van de uitstekende verwerkings- en waseigenschappen zijn grote op-
pervlaktes op wand en vloer binnen korte tijd te realiseren.

•	 Voor	voegbreedten	van	3-30	mm
•	 Flexibel	-	Voor	verwarmde	oppervlakken
•	 Vloeibaar	te	verwerken	zonder	inbranden
•	 Voor	terrassen	en	balkons
•	 Hoge	straal-,	stoom-	en	slijtweerstand		

Verbruik:  Voegbreedte 5 mm
  Mozaïek 20	x	20	x	0,8	=	0,75	kg/m²

  Voegbreedte 4 mm
  Tegels 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²



Alle informatie is gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring en is volgens het beste vermogen verwerkt. De informatie is echter niet bindend en 
moet op de gegeven bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de bijzondere plaatselijke condities worden afgestemd. Omdat wij onze producten 
voortdurend verder ontwikkelen en bij het gebruik nieuwe verwerkingstechnieken en gereedschappen in acht genomen moeten worden, passen 
wij onze technische gegevens voortdurend aan deze condities aan. De inhoud van deze folder houdt rekening met de mate van ontwikkeling 
en techniek in januari 2015. Gelieve bij gebruik van dit document uzelf ervan te verzekeren dat het nog actueel is.  Steeds opnieuw geldt het 
nieuwste technische  informatieblad, dat u op www.botament.de kunt opvragen. Het voor u liggende document verliest pas door het verschijnen 
van een nieuwe uitgave  zijn geldigheid. Uitgave 1; Bottrop, Stand: mei 2015

Contact toepassingstechnologie
Service-Hotline:  + 49 (20 41) 10 19 33

E-mail:                 technik@botament.de
Actuele technische informatiebladen, brochures en productbladen, enz. 
kunnen op het internet bij www.botament.com gedownload worden.

Botament is een officiële partner van het initiatief 
„gezond wonen met keramiek“, 

een initiatief van de tegelverbonden en toonaange-
vende fabrikanten uit de Europese Unie.

Top kleurglans  

Beste waseigenschappen.

  3 Multifuge-producten
- Alle toepassingen -     

Multifunctioneel Emissiearm

Vroege begaan-
en belastbaarheid 

Het is mogelijk dat de kleur afwijkt van de originele kleur. In het actuele leveringsprogramma kunt u meer informatie vinden over de leveringswijze en verpakkingseenheden.

Onze nieuwe voegmiddelen voor 
bijna iedere bouwplaatsvereiste. 
Schitterende kleuren en doelgerichte, multifunctionele toepasbaarheid:
Botament® biedt dit beide.

Farb-Nr. Farbe
MultiFuge® 

Fine Speed
MultiFuge® 

Fine
MultiFuge® 

Base
M 32 Supax 

standaard voegmiddel
S 5

Supax
S 3

Supax

tot 10 mm, 
fijnsteengoed, steengoed, 
natuursteen en glasmosaïk

tot 7 mm, 
gres en 

steengoed

3-30 mm, 
fijnsteengoed, steengoed en 

natuursteen

tot 5 mm, zeer fijne 
oppervlakken, voor 

verwarmde oppervlakken, 
goede waseigenschappen

Sanitair-
siliconenkit

Natuursteen-
siliconenkit

01 transparant  

10 wit      

11 pergamon     

15 zandgrijs 

16 zilvergrijs      

20 betongrijs   

23 manhattan    

24 grijs      

25 titaangrijs     

26 antraciet     

29 jasmijn  

33 bahamabeige    

38 cacao   

Headoffice Germany
 
BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
 
Phone +49 (0) 2041 / 1019 - 0
Fax     +49 (0) 2041 / 2624 - 13

e-mail: info@botament.de
www.botament.com

Belgium - MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen
 
www.botament.com

Netherlands - MC-Bouwchemie
Het Eek 9b
4004 LM Tiel
Netherlands
 
www.botament.com


