
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infoblad voor het verwerken van Gatorsand XP G2 
 

Voorbereiding: 
Maak de ondergrond stabiel. 

Leg het terras op afschot van ca 1 cm per m1. 

Maak de onderbouw waterdoorlatend. 

Leg de bestrating stabiel in de onderbouw. 

Heeft de steen ook zijwaartse steun (opsluitbanden). 

Zorg dat de steen 100% droog is. 

 

Installatie 
1. Invegen 

Een zachte bezem zorgt voor minder stof, maar krijgt bepaalde stenen minder goed schoon 

2. Aftrillen 

Aftrillen is een essentieel onderdeel van de aanleg. Hoe compacter de voeg, hoe sterker. Door af te 

trillen compacteert het voegzand nog zeker 10-15%. Een alternatief voor kwetsbare stenen die niet 

afgetrild kunnen of mogen worden is een voegenroller, roltriller of het kloppen met een rubberen 

hamer een oplossing. 

3. Invegen 

Vervolgens opnieuw invegen tot 3 mm onder de rand van de bestrating of tot een facet. Vul het 

facet niet. 

4. Afblazen 

Indien de vloer goed schoongeveegd is, is een bladblazer niet nodig. Voor de professional werkt het 

sneller door een bladblazer, in stationaire stand laag bij de grond over het terras te halen. Daarmee 

verwijder je het laatste stof, en door de lage stand haal je ongeveer 3 mm van de bovenlaag af.  

5. Water geven 

 Er kan nooit te veel water worden gegeven. 

Bewater ca 5 m² gedurende ca 1 minuut. In de normale sproeistand. Niet in de nevelstand. Door 3 

mm onder de rand van de bestrating te blijven, zie je water op de voegen staan, en ook erin trekken. 

Blijf water geven totdat de voeg niets meer opneemt. 

Maak met een voegspijker een of meer voegen open en controleer of het voegzand tot onderin nat 

is. Je kunt de voeg gewoon weer dichtstrijken.  

 

  



Te veel water is nooit erg, te weinig water zorgt voor een slecht resultaat.  

Een wit schuim is een teken dat de bindmiddelen reageren. Dit betekent niet dat je direct moet 

stoppen met water geven. Blijf water geven totdat de voegen geen water meer opnemen.  

En begin altijd bij het laagste gedeelte van een terras met watergeven.  

6. Schoonmaken 

Wacht eerst altijd 15 minuten na het aanbrengen met schoonmaken.  

Indien er schoon gewerkt is, is dit in principe niet nodig. Maar staat er veel water op de vloer, of zit 

er toch wat voegzand op de tegels zelf, dan is het makkelijk om dit met een bladblazer of water 

schoon te maken.  

Maar wacht wel 15 minuten. 

Binnen 15 minuten reageert de voeg en is daarna veilig tegen regen. 

Gebruik de bladblazer om stilstaand water eraf te blazen. Hiermee blaas je ook eventueel 

restmateriaal weg, of weer in de voeg. Blaas of spel eventueel wit water of schuim ook van de stenen 

af. Laat je dit erop zitten dan trekt dit wat wittig op. Het is geen permanente hechting en verdwijnt 

vanzelf met regen, maar het is beter dit direct te voorkomen. 

Zit er toch veel vuiligheid op, spuit de vloer dan af met een flinke waterstraal. Wel pas na de 

minimale 15 minuten wachttijd.  

Bij gladde stenen werkt een trekker ook heel makkelijk, maar trek altijd diagonaal over de steen. 

 

Aandachtspunten: 

- Voeg alleen wanneer de stenen echt droog zijn 

- Voegbreedte 1-100 mm 

- Compacteren / aandrukken 

- 3 mm onder de bestrating 

- Bestrating 100% droog 

- Stenen liggen vast en stabiel in de onderbouw 

- Voor gerectificeerde stenen 

- Geen hoog grondwater peil 

- Op het laagste punt beginnen met water geven 

- Te veel water geven kan niet, te weinig wil 

- Na 15 minuten al veilig tegen regen 

 


