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REINIGINGS- en ONDERHOUDS 

INSTRUCTIE 
 

 

 

Reiniging van gevoegde verharding  
 

Incidenteel kan op de verharding tijdens het 
aanbrengen van de voegvulling enige verontreiniging 
ontstaan. Deze kan na het volledig uitharden van het 
voegmateriaal (wachttijd min. 7 dagen bij droog 
weer) met een hogedrukreiniger verwijderd worden. 

 

Daarvoor de verharding met max. 80 bar en een 
vlakke straal (niet met wervelstraal of vuilfrees) op 
een afstand van 20 -30 cm van het oppervlak 
reinigen. 

 

Verzorging van gevoegde 

verharding 
 

Een met GeoRapid gevoegde verharding is 
onderhoudsvrij en behoeft geen regelmatige 
verzorging. 
Het voegmateriaal verhindert onkruidgroei. Omdat 
mossen en algen wortelloos zijn, kunnen deze zich 
op stenen en voegen vastzetten. Bladloof, aarde, 
humus en vuil dienen van het oppervlak verwijderd 
te worden. Reinigen met bezem, bladblazer en 
hogedrukreiniger is probleemloos mogelijk. 
 

Daarvoor de verharding met max. 80 bar en een 
vlakke straal (niet met wervelstraal of vuilfrees) op 
een afstand van 20 -30 cm van het oppervlak 
reinigen. 

 

Voegvulling herstellen Variant 1 
 
Voegvulling met GeoRapid is gemakkelijk te 
repareren.  
 
Kleine schades kunnen altijd ontstaan en bij reiniging 
met hogedruk kunnen kleine schades tot uitspoeling 
van een stuk voegvulling leiden.  
 
Om kleine reparaties te verrichten kan het 
voegmiddel in kleine hoeveelheden met water 
gemengd worden en met een spatel of voegspijker 
aangebracht worden. Materiaal op omliggende 
stenen met een vochtige spons direct verwijderen. 
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Voegvulling herstellen Variant 2 

 
Voegen die bij het voegen of door onjuiste reiniging 
te diep verwijderd zijn kunnen met GeoRapid 
nagevuld worden. Stenen die opgenomen zijn 
kunnen schoongemaakt en probleemloos opnieuw 
gebruikt worden. De voegvulling kan dan ook zonder 
meer lokaal weer opnieuw aangebracht worden. 
 

 

Om de voegen lokaal weer opnieuw aan te brengen 
dient de voeg bij een droog oppervlak met droog 
materiaal weer gevuld te worden. Met een trilplaat of 
rubberhamer gelijkmatig en goed verdichten. 
Eventueel navullen en opnieuw verdichten. 
Deze werkwijze zorgvuldig uitvoeren om tot een 
stabiele en duurzame reparatie van de voeg te 
komen.  
 
De voeg dient ca. 3 mm onder het steenoppervlak 
(maximaal tot de onderzijde van de betreffende 
steen of stenen) gevuld te zijn. 
 

 

 

 

 

Verdichting van het voegmateriaal beproeven, bijv.  
met een spatel. Daarbij moet de voeg vast 
aanvoelen. 
 
Door verdichting ontstane gaatjes navullen of 
ontbrekend materiaal aanvullen. Het oppervlak met 
een zachte bezem volledig schoonvegen en 
materiaalresten verwijderen. 
 
Bij ruwe steenoppervlakten met een bladblazer of 
stofzuiger eventuele materiaalresten verwijderen. 
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Met water broezen   
 
Tuinslang met instelbare sproeikop gebruiken en met 
een lichte broesstraal de verharding besproeien tot 
de voeg met water verzadigd is. Daarbij van onder 
naar boven werken (tegen afschot in) en eventuele 
polymeerresten in de voeg spoelen. 
 
Niet te grote oppervlakken te gelijk bewerken en 
binnen 2-5 minuten voor een tweede (eventueel 3e) 
maal besproeien om te zorgen dat de voeg volledig 
verzadigd is. Plasvorming vermijden. 

 

 
 

Gereed 
 
De gerepareerde voegen zijn na het afbinden en 
uitharden van het materiaal niet meer van de 
overige voegen te onderscheiden. 

 

Laten drogen 
 

GeoRapid met volledig uitdrogen om optimaal uit te 
werken en eindkwaliteit te bereiken.   
 

Gedurende de eerste 3 uur na aanbrengen/repareren 
dient de verharding niet betreden te worden en 
tegen regen beschermd te worden. 
 

Belaste verhardingen kunnen na 3 dagen 
vrijgegeven worden voor verkeer.  

Mocht de voeg ongelijkmatig uitwerken of 
onvoldoende sterkte bereiken, dan kan door intensief 
te besproeien  de polymeer nogmaals geactiveerd 
worden. 
 

 
  
Aanbevelingen, die ter informatie voor de verwerker ter beschikking worden gesteld, zijn 
gebaseerd op onze ervaringen en de laatst bekende informatie uit theorie en praktijk. Deze 
aanbevelingen zijn vrijblijvend en vormen geen onderdeel van enige koopovereenkomst of 
verplichting van de leverancier.   
Wij raden de koper of verwerker bij twijfel aan om het product eerst te testen op geschiktheid voor 
de voorziene toepassing.  
Overigens zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Met het verschijnen van deze Reinigings- en Onderhoudsinstructie vervallen alle eerdere versies. 
Uitgave 12/2014. 

Overige informatie treft u hier 
aan:  
QR-Code met uw mobiel 
scannen  

 


