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Steenvoeg Tras  

SF 50 
 

 

 Tot 50 mm voegbreedte 
 Vorst- dooizout bestendig 
 Eenvoudige verwerking 
 Met trascement 

 

 
Cementgebonden, levensmiddelechte, water, 
vorst- en dooizoutbestendige, super smeuïge, 
hoog veredelde, hydraulisch afbindende 
voegmortel op basis van trascement voor het 
invoegen van bestratingsvoegen. Steenvoeg Tras 
SF 50 biedt een extra zekerheid tegen uitbloeien 
en verkleuringen. 

 
Binnen- en buiten toepasbaar voor voegbreedtes 
van 4 - 50 mm voor invoegen van beton, 
natuursteen, klinkers en kasseien. Uitstekend 
geschikt voor het inwassen met een voegmachine. 
Geschikt voor een belasting klasse N1, N2 en N3 
volgens normering van ZTV-wegenbouw.  
 

Verpakking: 
 
25 kg zak 48 zak /1200 kg per pallet. 

Opslag: 
Vorstvrij, koel en droog op originele pallet 
bewaren. Onaangebroken verpakking 24 maanden 
houdbaar. 

Voegkleuren: 
Grijs, middenbruin, donkergrijs, bahama, camel, 
antraciet 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

 

 

Waterdosering:  ca. 0,19 l/kg (4,75 ltr/25 
kg) 

Verwerkingstijd:  ca. 40 min. 

Mengtijd:  ca. 2 min. 

Begaanbaar:  ca.  8 uur 

Belastbaar:  ca. 24 uur 

Voegbreedte:  4 – 50 mm 

Slijtvastheid (EN 12808-2) 174 mm³ 

Buigsterkte na droge bewaring 5,3 N/mm² 

Druksterkte na droge bewaring 20,6 N/mm² 

Buigsterkte na vorst-dooi 3,6 N/mm² 

Druksterkte na vorst-dooi 28,7 N/mm² 

Krimp ( EN 1208-4)  1,0 mm/m 

Wateropname na 30 min. 2,0 g 

Wateropname na 240 min. 3,6 g 
(EN 12808-5) 

Verbruik: afhankelijk van steenformaat, 
voegbreedte en voegdiepte. Het exacte verbruik is 
het beste door een proefvlak te bepalen, tevens is 

Producteigenschappen                                      

Toepassing    

Productinformatie 

Technische gegevens 
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er een verbruiksberekenaar op www.murexin.com 
te vinden  

Bij onze opgaven gaan we uit van doorsnee 
gemiddelde, welke bereikt worden onder 
laboratoriumomstandigheden. Door 
omgevingsfactoren kunnen de aangegeven 
waardes afwijken. 

  
   ÖNORM EN 13888 

 
Aanbevolen gereedschap: 
Langzaam draaiende elektrische mixer, juiste 
garde, schoon mengvat, voegspaan, voegspons, 
truweel, maatbeker, voegmachine. Gereedschap 
direct na verwerking grondig met water reinigen. 

Ondergrond: 
De ondergrond moet schoon, droog vorstvrij, 
draagkrachtig en vrij van hechting verstorende 
elementen. Lijmresten verwijderd, de voegruimte 
moet droog en vrij van stof zijn. Geschikt voor 
beton- en natuursteen, kasseien en klinkers. Zeer 
goed geschikt bij zware belasting (industrie, 
wasstraten) Niet zuurbestendig (melk, 
zuivelindustrie), hier adviseren wij Murexin FME 80 
en FMY 90 aan. 

Aanmaken: 
In een zuivere mengkuip met behulp van een 
langzaam draaiende elektrische mixer met de 
juiste waterhoeveelheid aanmaken tot een 
klontenvrije en homogene voegmassa (minimaal 3 
minuten mengen), even laten rusten en hierna 
nogmaals kort namengen.  

Verwerken: 
Met een voegbord of rubberen spaan diagonaal op 
de voegrichting aanbrengen tot de voegruimte 
volledig gevuld is. Na aantrekken van de 
voegmortel sluier verwijderen met een vochtige 
spons en zuiver water. Na aantrekken van de 
cementfilm nogmaals met schoon water reinigen. 
Na inwassen de voeg voor  8 uur tegen 
mechanische belasting beschermen. Om 
vlekvorming in de voegmortel te voorkomen, moet 
de tegellijm voor aanbrengen van de voegmortel 
volledig droog en gelijkmatig verwijderd zijn. 

Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 productiecharge 
gegarandeerd worden.  

 
Materiaal: 

-Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- 
en /of luchtvochtigheid kunnen de 
materiaaleigenschappen veranderen. 
-Materialen vooraf op de juiste 
verwerkingstemperatuur brengen (laten 
acclimatiseren). 
-Om de producteigenschappen te behouden 
mogen er nooit andere materialen 
toegevoegd worden! 
-Waterhoeveelheden welke toegevoegd 
worden dienen exact afgemeten te worden 
en nauwkeurig aan te houden. 
-Gekleurde producten dienen voor 
verwerking gecontroleerd te worden op 
afwijkingen in kleurtonen. 
-Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge 
gegarandeerd worden. 
-De kleurweergave kan door 
omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed 
worden. 
-Variatie in zuiging bij keramiek kan 
kleurverschil veroorzaken. 
-De voegruimte moet vrij zijn van lijm en/of 
verontreinigingen en moet in ieder geval 
uitgekrast zijn. 

Omgevingsfactoren: 

-Niet bij temperaturen onder +5°C verwerken! 
-De ideale verwerkingstemperatuur voor 
materiaal, ondergrond en omgeving licht 
tussen +15°C tot +25°C. 
-De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% 
tot 60% relatieve luchtvochtigheid. 
-Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere 
temperaturen vertragen, verlaagde 
luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen 
versnellen de droging, afbindingstijd en 
uitharding. 
-Gedurende de drogings-, reactie-, en 
uithardingsfase zorg dragen voor voldoende 
beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.  
-Beschermen tegen direct zonlicht, wind en 
weer! 
-Aangrenzende bouwdelen afschermen! 

Normeringen 

Verwerking 

Richtlijnen en Tips 
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Tips: 

-Wij adviseren altijd een proefvlak aan te 
leggen om het systeem te testen. Zeker bij 
natuursteen of onbekende keramiek. 
-Productinformatiebladen van het toegepaste 
systeem van MUREXIN-producten na te 
leven. 
-Bij toepassing van vloerverwarming het 
opwarmprotocol in acht te nemen. 
-Nooit verwerken met het vloerverwarming 
systeem aan. 
-Donkere kleuren zijn extra gevoelig, let 
hierbij extra op met de waterdosering en 
reiniging. 

 
Murexin natuursteen Siliconen SIL 50 
Speciale kit X-Bond MS-D80 
 

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen 
betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit bij 
temperaturen onder de +5°C verwerken.  

Persoonlijke bescherming: 

-Draag bij verwerking van cementgebonden 
producten beschermende handschoenen, bv van 
kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker. 
-Draag beschermende kleding tijdens verwerking 
van de materialen. 
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking 
van producten.  
-raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad. 

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer 
en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt 
alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij 
behouden het recht de producten aan te passen zonder 
voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing 
van dit product te testen aan de voor hem geldende 
omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische 
blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren 
in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in 
ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet 
verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de 
productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. 
Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten 
voorbehouden. 

Voor een perfect systeem 

Belangrijke opmerkingen 


