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Toepassing 

Afdichtings- en dilatatievoegband voor 
voegen, stortnaden van gebouwen, 
bouwwerken. De voegband wordt 
hoofdzakelijk gebruikt bij bouwdelen 
beneden maaiveld van woningen, 
parkeergarages, tunnels, enz. 
 

Producteigenschappen 

Remmers Voegenband overbrugt en 
dicht stootvoegen, dilatatievoegen in 
bouwmaterialen en bouwwerken volle-
dig af. Bewegingen, werking tot 10 mm 
worden probleemloos opgenomen. De 
voeg blijft ook bij de hierboven ge-
noemde werking duurzaam dicht. 
 

Ondergrond 

De ondergrond moet schoon, draag-
krachtig alsook ontdaan zijn van olie, 
vet en lossingsmiddelen. Mat vochtige 
ondergronden zijn toelaatbaar. Glan-
zende, natte ondergronden moeten 
eerst drogen. Een volledig gesloten 
vlakke ondergrond is noodzakelijk.  

 
 
 

 
 

Technische gegevens 

Type Art.nr. Breedte mm Lengte m 

B 200 4813 200 30 

B 300 4812 300 30 
B 200/E 
Met 2 eindstukken 

4817 200 6 

Dikte: ca. 1,2 mm 
Kleur: blauw 
Scheurt bij uitzetting: lengte: 34% 
 dwars: 138% 
Gewicht van het materiaal 
B 200/B 200 E: 128 gr/meter 
B 300 205,5 gr/meter 
Resistent tegen 
 zoutoplossingen: resistent  
verdunde zuren: resistent 
verdunde logen: resistent 
UV-licht: resistent 
dieselolie: zwak resistent 
benzine: zwak resistent 
aromaten: niet resistent 
Temperatuurbereik: -30/+90°C 

 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 4812/4813/4817 

Voegenband B 200;        
B 300; B 200/E 
Afdichtingsvoegenband bestaande uit rubber (NBR) 
en aan beide zijden voorzien van meegevulkani-
seerde stroken alkalibestendig polyesterweefsel.  
Overdwars elastisch rekbaar band, duurzaam ther-
moplastische elastomeer gecoat polyesterweefsel, 
sterk en scheurvast 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Voor binnen 
en buiten 

 Vorstvrij, koel 
en droog 
opslaan. 

Verpakking 
goed sluiten 

 Houdbaarheid           
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Uitstekende delen, mortelrestanten, 
onvolkomenheden verwijderen.  
Scherpe hoeken en randen, met name 
uitkragende vloerplaten stomp maken. 
Oneffenheden, beschadigingen, grind-
nesten vooraf egaliseren en vlak ma-
ken met Remmers Dichtspachtel. 

 
Verwerking 

Remmers Voegenband kan met 
Remmers afdichtingsmortels  
Elastomortel 1K, Flexmortel 2K en 
Multi-Bouwdicht 2K op alle in de bouw 
voorkomende minerale ondergronden 
worden verlijmd. 
Voor het verlijmen kunnen ook  
Remmers bitumen-afdichtings-
producten worden gebruikt. Bij de 
hiervoor genoemde verlijmingsproduc-
ten mag de ondergrond licht vochtig of 
droog zijn. Remmers Voegenband kan 
ook met Remmers Epoxy BH 100 
(eventueel verdikt) op een droge, mi-
nerale ondergrond worden verlijmd. 
Deze toepassing wordt speciaal bij 
negatieve waterdruk aanbevolen. Het 
lijmoppervlak na het inbedden van het 
band met Kwartszand H33 instrooien. 
Bij het afdichten van verticale voegen 
moet het Remmers Voegenband tot op 
de betonvloer worden aangebracht. 
Aan het eind (behalve Remmers B 
200/E) en op kruisingen het band met 
de Remmers Voegenbandlijm verlij-
men. Het voegenband tenminste 10 
cm over de uitkragende betonvloer 
aanbrengen. Het Voegenband afhan-
kelijk van de toepassing op maat snij-
den en bij de uiteinden rekening hou-
den met 5 cm overlapping. De onder-
grond waar het op wordt aangebracht 
moet schoon en droog zijn.   
De lijm op beide te verlijmen delen 
gelijkmatig en volledig dekkend, dun 
aanbrengen. Na circa 5 tot 10 minuten 
de delen op elkaar drukken en 15 
minuten onder druk houden. 

 
Vervolgwerkzaamheden 

Na het afbinden, drogen van de ge-
bruikte lijm wordt de daaropvolgende 
buitenafdichting met het Remmers 
Kiesol-systeem aangebracht conform 
DIN 18195, deel 10 en het afdichtings-
band met Remmers DS-
Beschermingsmat afdekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opmerking 

De toelaatbare verwerkingstemperatu-
ren richten zich naar de eigenschap-
pen van het product en de te gebrui-
ken lijm, mag echter in geen geval 
beneden de +5°C liggen. 

Gereedschap en reiniging 

Schaar, mes, plamuurmes, spaan. 

Gereedschap bij gebruik van  

Remmers afdichtingsmortel of  

Remmers bitumineuze afdichtingspro-

ducten voor droging van de producten 

met water reinigen. 

Droge, uitgeharde bitumen en bij  

gebruikmaking van Remmers  
Epoxy BH 100 moet het gereedschap 
gereinigd worden met Verdunning 
V 101. 
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking  

Rollen van 30 meter in een doos,  
200 E in 6 meter lengte  
Verbruik  

Lijm 
Remmers Elastomortel 2K 
ca. 0,4 kg/m 
Remmers Flexmortel 2K 
ca. 0,4 kg/m 
Remmers Multi-Bouwdicht 2K 
Ca. 0,5 kg/m 
Remmers bitumenafdichtingen 
Ca. 0,8 kg/m resp. 0,8 ltr/m 
Remmers Epoxy BH 100 
Ca. 0,4 kg/m 
Remmers Voegenband 
1 m/m 
Remmers Voegenband als eindstuk 
naar behoefte 
Opslag  

In de originele verpakking, koel en 
droog opgeslagen praktisch onbeperkt 
houdbaar. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend 
volgens deze voorwaarden.   

 
 


