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PU Voegvulling 

Algemeen 

PU Voegvulling is een rond profiel in polyurethaanschuim met open cellen, voornamelijk gebruikt voor het 

opvullen van bouw- en uitzettingsvoegen voordat de voeg wordt opgekit. Kan ook als tochtband gebruikt worden. 

Toepassingen 

• Opvullen van voegen in bouw en industrie. 

• Is uitermate geschikt voor niet belaste voegen. 

Eigenschappen 

• Grote flexibiliteit en goede drukvastheid en breeksterkte. 

• Goed bestand tegen tal van chemische producten, lichte zuren of logen en vooral tegen de meest gebruikte 

dichtingskitten op basis van siliconen, polyurethaan, polysulfide en acrylaat. 

• Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. 

• Open celstructuur voorkomt dat er luchtinsluiting plaatsvindt tijdens het aanbrengen. 

• Vangt het krimpen en uitzetten van materialen op. 

• PU Voegvulling is gemaakt van polyurethaanschuim, CFK vrij. 

Afmetingen 

Doorsnede Ø Lengte Artikelnummer EAN Code Verpakking 
10 mm 1 m MONTBPUOPN1100 5407008131357 500 m/zak 
15 mm 1 m MONTBPUOPN1101 5407008131364 250 m/zak 
20 mm 1 m MONTBPUOPN1201 5407008131371 200 m/zak 
25 mm 1 m MONTBPUOPN1301 5407008131388 100 m/zak 
30 mm 1 m MONTBPUOPN1401 5407008131395 100 m/zak 
40 mm 1 m MONTBPUOPN1501 5407008131401 50 m/zak 
50 mm 1 m MONTBPUOPN1601 5407008131418 50 m/zak 
60 mm 1 m MONTBPUOPN452231 5407008131425 25 m/zak 
70 mm 1 m MONTBPUOPN452232 5407008131432 25 m/zak 
80 mm 1 m MONTBPUOPN452233 5407008131449 20 m/zak 
90 mm 1 m MONTBPUOPN452234 5407008131456 10 m/zak 
100 mm 1 m MONTBPUOPN452235 5407008131463 10 m/zak 
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Technische gegevens  

 Eenheid Waarde Norm 

Dichtheid bruto (SG) kg/m³ 25 (+/- 7%) ISO 845 

Hardheid (ILD 40%) N 170 (+/- 15%) ISO 2439B 

Stramheid (CLD 40%) kPa 4.0 (+/- 15%) ISO 3386 

Treksterkte kPa > 90 ISO 1798 

Rek bij breuk % > 130 ISO 1798 

Blijvende vervorming 
(compression set) 

% < 5 ISO 1856A 

Kleur  Antraciet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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