
  

 
 

Scan QR voor de 
verwerkingsvideo! 

Verwerking GatorSand XP G2  
 

Algemeen  

GatorSand XP G2 is gemaakt om uw bestrating onderhoudsvriendelijker te maken. Met 
GatorSand heeft u vrijwel geen last meer van onkruid en mieren. Beschikbaar in de kleuren 
beige, antraciet en zwart. 
 
Eigenschappen     Technische specificaties 
• Waterdoorlatend     • Voegbreedte 2-50 mm 
• Enigszins flexibel     • Minimale voegdiepte 30 mm 
• Bestand tegen veegmachines   • Korrelbreedte 1-2 mm 
• Niet verwerken op vochtige bestrating  • Kleuren Grijs, Beige en Zwart 
• 1 uur na installatie neerslagbestendig  • Verwerkingstemperatuur 5-25 °C 
• Beperkt mieren     • Zakken droog opslaan 
• Beperkt onkruid     • Restant bij droog opslaan herbruikbaar 
     
Verwerking 

 

 
1. Zorg dat de bestrating droog en schoon is. Strooi het GatorSand gelijkmatig over uw 

bestrating en veeg het met een zachte bezem diagonaal in tot alle voegen gevuld zijn.  
2. Veeg het overtollige voegzand van uw bestrating om krassen op de tegels te voorkomen. 

Verdicht de voegen met een roller trilplaat, een voegroller of klop met een rubber hamer in 
het midden van de tegel zodat het voegsel inklinkt. Zie voor meer informatie onze product 
gerichte voorschriften.  

3. Veeg het nog een keer in met een zachte bezem tot alle voegen gevuld zijn en de bestrating 
schoon is. Indien van toepassing tot onderkant facet/afronding vullen.  

4. Bewater ruim met tuinslang en de sproeikop in ‘douche’ stand of tot het GatorXP G2 het 
water afstoot en het water op de voegen blijft staan. Begin onderaan het afschot/laagste 
punt. 

5. Laat de voeg uitharden. Na 48 uur is de voeg belastbaar voor voertuigen. Na 7 dagen is 75% 
van zijn optimale sterkte bereikt en na 30 dagen 100%. Wanneer het wat kouder en 
vochtiger weer is kan het wat langer duren voordat de voeg is uitgehard, laat de voeg met 
rust totdat hij volledig is uitgehard.  

 
Tot slot                                                                                                                  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze 
voorschriften niet opvolgt. Wanneer er tijdens het verwerken nog 
vragen zijn, bel dan 033 - 299 99 69. 
 
 
Wij wensen u veel plezier met uw bestrating! 


