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Infoblad voor het verwerken van Varistone LM Aqua 
 

Voorbereiding: 
1. Zorg voor een stabiele en voldoende drainerende ondergrond.  

2. Niet geschikt om te gebruiken rondom zwembaden. 

3. Voegdiepte minimaal 30 mm   

4. Voegbreedte vanaf 3 mm 

Installatie: 
1. Schoonmaken terras 

Zorg ervoor dat de voeg een minimale diepte heeft van 30 mm. Maak hierna het oppervlak goed 

schoon. Doe dit vooral met veel water. Ga door met het natmaken totdat het oppervlak verzadigd is.  

2. Aanbrengen LM aqua 

Open de verpakking en breng porties aan van maximaal 5 kg over het oppervlak. Trek de mortel met 

water direct met een speciale rubberen trekker over de voegen. Geef hierbij water met een 

aanzienlijke waterstraal zodat de mortel als het ware vloeibaar wordt. De mortel moet altijd in 

beweging blijven. Anders kan het gaan hechten op de bestrating, waardoor vlekken worden 

veroorzaakt. Gebruik daarom niet te veel mortel per portie, zodat het goed te bewegen blijft.  

(bij zuigende natuursteensoorten moet je de voegen van te voren vullen met water om ervoor te 

zorgen dat de mortel nat genoeg blijft tijdens het voegen!) 

3. Afwerken met water 

Veeg de overtollige mortel volledig van het oppervlak met de rubberen trekker. Resten mortel die 

achterblijven , kunnen zich hechten aan het oppervlak wat lastiger te verwijderen is. Doe dit dus 

zorgvuldig. Veeg daarna de bestrating af met een kokos bezem. Doe dit altijd in een diagonaal over 

de voeg, zodat de voeg goed blijft zitten.  

(Heeft de bestrating een facet dan moet de voeg wordt uitgeveegd tot de onderkant van het facet. Je 

kunt de voegen ook aanrollen met een voegenroller.) 

4. Beschermen 

De net gevoegde oppervlaktes dienen minstens 24 uur niet te worden belast. Zorg ook voor 

bescherming tegen harde regen. Dit zal anders de voeg kunnen beschadigen. 

 


