
Koud en snel uithardend 2-componenten 
scheur- en voegvulmiddel

D
ES

IG
N

 A
N

D
 P

R
IN

TI
N

G
 B

Y
 P

R
E

S
T

IG
E

.N
L

• Bruikbaar vanaf een temperatuur van -10°C

• Koud, 2 componentensysteem, 

 direct beschikbaar door eenvoudig te mengen en aan te brengen

• Zeer goede scheurpenetratie

• Optioneel af te strooien

• Afstrooiing blijft aan de oppervlakte waardoor een 

 rustig verkeersbeeld wordt verkregen

• Uitharding in ca. 30 minuten

• Direct overrijdbaar zodra is afgestrooid

• Bredere scheuren goedkoop te prepareren met

 gegradeerde vóórvulling (zelfs recycle asfalt)
• Repareren van scheuren

• Stoppen van rafeling

• Vullen van voegen

• Vastzetten van wegelementen

 (sensoren, led-verlichting,

 (beton)banden, etc)

Bitufa Waterproofing B.V  
Vlijtweg 4, 8191 JP Wapenveld  
The Netherlands  

 +31 38 337 21 00  
 +31 38 337 21 01  

 info@bitufa.com
 www.bitufa.com

VERWERKINGSCONDITIES
Reactie van A en B component
geschiedt bij -10C tot +50C

Verwerking
VERWERKINGSTIJD (bij 15 °C)
Na mengen binnen 30 minuten verwerken (waarna direct
overrijdbaar door verkeer, of eerder wanneer afgestrooid).

MENGINSTRUCTIES
Blikverpakking: De inhoud van flesje met B-comp.
toevoegen en intensief mengen gedurende 2 min

VOORBEHANDELING ONDERGROND
De scheur of voeg dient te schoon en droog te worden 
gemaakt bij voorkeur m.b.v. een compressor.

Overige verpakking:
Gewenste hoeveelheid A -component overgieten in aparte container en de vereiste hoeveelheid*
B-component toevoegen. Vervolgens 2 min. Intensief mengen. *gedetailleerde instructie verkrijgbaar

Disclaimer
This document is only a guide. Bitufa Waterproofing reserves the right to change the composition and fixing recommendations of products as a 
result of evolution of knowledge and technology. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. For more 
information on specific product recommondations and limitations, contact you Purphalt representative.

- Scheur en voegmiddel
- Fixeren van elementen in en op het wegdek

Toepassing

Voeg 1cm breed, 2 cm diep 
     0,2kg/lengtemeter

Verbruik

A-component en B-component: mits koel, droog en ongeopend;
12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking vermijden

Houdbaarheid

2kg/4kg Blikverpakking (eindproduct in deze verpakking gemengd)

13kg Plastic emmer*
78kg/260kg Drum*

Verpakking (in Kg eindproduct: component A+B)
* professioneel gebruik, zelf de gewenste

 hoeveelheid eindproduct in juiste verhouding

 A-en B component in aparte container mengen

SMART WATERPROOFING SOLUTIONS 

Na applicatie kan Purphalt Joint op
eenvoudige wijze worden afgestrooid met 
stofvrije steenslag (bijv. gradering 1/3)

Afstrooiing

Draag beschermende kleding bij doseren van B 
component (bijvoorbeeld rubberen handschoenen). 
Contact met huid vermijden en niet inhaleren.

Veiligheid

Purphalt® JOINT
Scheur- en voegvulmiddel



Vanwege de goede hechting in combinatie
met elasto-plastische eigenschappen,
is Purphalt JOINT ook zeer geschikt om
objecten in het wegdek vast te zetten
(led-verlichting, reflectoren etc.)

Purphalt JOINT is een scheurreparatie en voegvulmiddel dat koud aangebracht wordt. Hierdoor dringt het 

materiaal tot onder in de scheur, zijn er geen holle ruimtes, waardoor de levensduur langer is dan bij een 

traditioneel warme applicatie.

Het product is door één persoon eenvoudig te mengen en aan te brengen om vervolgens optioneel permanent  

af te strooien met elk geschikt materiaal. Hierdoor is grip de van banden van vervoersmiddelen (m.n. motoren) 

en daarmee de verkeersveiligheid beter t.o.v. traditionele voegvulmiddelen.

Scheuren groter dan 1cm

Voorvulling 
met elk
geschikt
materiaal

Afstrooibaar 
met elk
geschikt
materiaal

Kleine scheuren en voegen tot 1cm

Purphalt JOINT
vult tot onderin
de scheur

Zijaanzicht 10cm diep
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