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Basisprincipes

De keuze van de juiste voegmortels is beslissend voor de 
duurzaamheid van keramische resp. natuursteenbedekkin-
gen. Zij wordt beïnvloed door de belastingen, waar de 
voegmortel, afhankelijk van het gebruik van het vlak, over 
een lange periode van tijd schadevrij tegen opgewassen 
moet zijn.

Dit vereist reeds in de planning een gebruiksafhankelijke  
analyse van de te betegelen en te vervoegen gebieden, om 
latere schade op basis van verkeerde materiaalkeuze te ver-
mijden.

Tegels

Natuursteen

Bestrating

Voor de grote hoeveelheid verschillende eisen worden speciale voegmortels ontwikkeld, die op de volgende pagina‘s 
beschreven worden.

Het volgende in acht nemen:

 Verkeersbelasting (vorkheftrucks, voet
gangers etc.) en de daarmee verbonden 
slijtage van het voegoppervlak

 Chemische belasting 
 (zuren/logen)

 Spanningsopname door temperatuur
afhankelijke uitzetting van de vloerop
bouw

 Reinigings methoden (bijv. hogedruk 
reiniger) en intervallen

 Bedekkings materialen (natuursteen, 
niet   zuigende tegels, etc.)

 Toepassingsgebieden (onderwater, drink
water, etc.)

 Voegbreedte/diepte, voeg kleur
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Basisprincipes

Net als de tegellijmen moeten ook de voegmortels aan 
zekere prestatie-eisen voldoen.

In de Europese DIN EN 13888 (resp. ISO-Norm 13007 deel 
3) zijn deze beschreven en precies gedefiniëerd.

Volgens de DIN EN 13888 worden cementgebonden voeg-
mortels met CG en reactiehars-voegmortels met RG geken-
merkt:

 CG ➥ cementgebonden voegmortel
 RG ➥ reactieharsvoegmortel

Cementgebonden voegmortels worden volgens fundamen-
tele en bijkomende eigenschappen getest en beoordeeld. 
Voldoet de mor tel aan die fundamentele eigenschappen, 
dan wordt hij met CG1 onderscheiden, bij het voldoen aan 
de bijkomende eigenschappen met CG2.

De reactieharsvoegmortels moeten krachtens hun 
samenstelling aan de hoogste eisen voldoen, om een 
RG-classificatie volgens DIN EN 13888 te verkrijgen.
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Juist omdat de Sopro Epoxyharsvoegmortels ook voor  
het leggen van tegels resp. glasmozaïek gebruikt 
worden, zijn ook zij volgens DIN EN 12004 (lijm norm, zie 
hoofdstuk 1) getest en bezitten dus een dubbele keuring.

CG1 grondleggende eigenschappen

Scheurbestendigheid ≤ 2000 mm3

Buigsterkte na droge opslag ≥ 2,5 N/mm2

Buigsterkte na vorst-dooi-wisseling ≥ 2,5 N/mm2

Drukvastheid na droge opslag ≥ 15 N/mm2

Drukvastheid na vorst-dooi-wisseling ≥ 15 N/mm2

Krimp ≤ 3 mm/m

Wateropname na 30 min. ≤  5 g

Wateropname na 240 min. ≤ 10 g

RG-eigenschappen Vereisten

Scheurbestendigheid ≤ 250 mm³

Buigsterkte na  
droge opslag

≥ 30 N/mm²

Drukvastheid na  
droge opslag

≥ 45 N/mm²

Krimp    ≤ 1,5 mm/m

Wateropname  
na 240 min

≤ 0,1 g

CG2 W, CG2 A en CG2 WA (aanvullend op CG1)

Bijzonder hoge scheurbestendigheid (= A) ≤ 1000 mm³

Verminderde wateropname na 30 min. (= W) ≤ 2 g

Verminderde wateropname na 240 Min. (= W) ≤ 5 g
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Productaanbevelingen

Industrie/bedrijven

Mechanisch en chemisch zwaar belaste voegen in bedrijfsmatige gebieden 
(voedselverwerkende industrie).

Sopro TitecVoeg® breed  
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende, zwaar 
belastbare, trashoudende voegmortel CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor zeer sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikro dur®-fijncement.

Voor het voegen van bouwmaterialen van steen-
goed, zwak zuigende tegels, klinkers, splitplaten, 
splitstrips en natuursteen.
Bijzonder geschikt voor werkplaatsen, wasplaat-
sen en grootkeukens; als alternatief voor reactie-
hars voegmortels.

Zwembad

Zwaar belastbare, cementgebonden voegmortel in combinatie met de 
gebruikelijke zwembad keramiek onder water.
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Sopro TitecVoeg® breed  
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende, zwaar 
belastbare, trashoudende voegmortel CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor zeer sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikro dur®-fijncement.

Voor het voegen van bouwmaterialen van steen-
goed, zwak zuigende tegels, klinkers, splitplaten, 
splitstrips en natuursteen.
Bijzonder geschikt voor de typische en gebruike-
lijke zwembad keramiek, bestaande uit bekken 
kopstenen en een veelvoud van vormdelen. 
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Productaanbevelingen

Wellness

Zeer vast, fijnkorrelig voegmortel voor het vormgeven van bijv. wellness-
ruimtes met kleine tegels, platen en mozaïeken.

Sopro TitecVoeg® plus 
1 – 10 mm
Cementgebonden, snel verhardende, vrij van 
kalksluier en zwaar belastbare voegmortel 
CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikrodur®-fijncement. 

Voor het met kleurglans en zonder kalksluier 
voegen van bouwmaterialen van steengoed, 
zwak zuigende tegels, beton- en natuursteen. 
Bijzonder geschikt voor het voegen van glas-, 
porselein- en kleinmozaïek. Voor zwembaden, 
wellness en douches als alternatief voor 
reactiehars voegmortels. Voor het bereiken 
van bijzondere effecten kan Sopro TitecVoeg® 

plus met Sopro Glitter goud of zilver veredeld 
worden.
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Speciaal geteste en toegestane, hydraulisch afbin den de voegmortel voor 
drinkwater gebieden. Sopro Voegbreed TW 

Voegbreedte: 5–20 mm
Cementgebonden voegmortel voor het voegen 
van keramische tegels en platen in drinkwater-
bassins, de levensmiddelenbranche en in zwem-
baden.

Sopro’s No.1 TW
Cementgebonden Flexlijm, C1 TE conform DIN 
EN 12004, voor het zetten en leggen van kerami-
sche tegels en platen in drinkwaterbassins (con-
form KTW-aanbevelingen).  

Drinkwaterbassins

Getest verlegsysteem voor  
drinkwater toepassingen: 

Geschikt 
voor

drinkwater 
reservoirs
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Productaanbevelingen

Spatwaterbelaste plekken

Spatwaterbelaste plekken (bijv. baden in huis) met betegelde douchevlak-
ken, zwak zuigende keramiek en water- alsook vuilwerende voegen. 

Sopro Saphir® 5 Parelvoeg 
2 – 5 mm
Cementgebonden, flexibele, water- en vuilwe-
rende voegmortel CG2 WA conform DIN EN 
13 888, met pareleffect. 

Voor het voegen van zuigende tegels. Met bijzon-
der goede voeg- en afwaseigenschappen. De 
fijne en gladde voegstructuur en de kleurvastheid 
van de voeg geven een langdurig mooi voeg-
beeld. 
Bijzonder geschikt voor vochtige en natte ruim-
ten.
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen.

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede de vrijheid 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op plekken, die met vocht belast 
zijn. Het ingebouwde pareleffect en de 
Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Voor zwembaden bevelen wij Sopro 
TitecVoeg® plus en breed, Sopro Voegen Epoxy® 
plus of Sopro Voegen Epoxy speciaal of Sopro 
Topas® DesignVoegEpoxy aan. Voor het bereiken 
van bijzondere effecten kan Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.

Zuigend keramiek

Wanden worden vaak betegeld met zuigende tegels.
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Thermisch belaste plekken

Sopro FL plus 
FlexVoeg plus 
2 – 20 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de en belastbare alsook vorstzekere voeg-
mortel, CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor 
het met kleurglans en zonder kalksluier 
voegen van smalle en brede voegen binnen- 
en buitenshuis alsook op wanden en vloeren. 
Met extra goede invoeg- en afwaseigen-
schappen alsook een optimale vulgraad van 
de voeg. Voor het gemakkelijk voegen van 
steengoed, zwak zuigende tegels, beton- en 
natuursteen, keramische splitplaten, glasbouw-
stenen alsook klinkerplaten.
De verhoogde bescherming tegen schimmels 
en micro-organismen en het vrij blijven van 
kalksluier zorgen voor een lang aanhoudend, 
mooi voegbeeld met kleurglans. Het ingebouwde 
pareleffect en de Hydrodur®-Technologie zorgen 
voor water- en vuilwerende antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor vloerverwarming.
Voor het vervaardigen van glinsterende voegen 
door het bijmengen van Sopro Glitter goud of 
Sopro Glitter zilver.

Flexibele, hydraulisch afbindende voeg  mortel voor thermisch zwaarbelaste 
gebieden, bijv. balkon of vloerverwarmingsconstructies.

Glasplatten

Zwak zuigend keramiek

Vloeren worden vandaag de dag standaard met zwak zuigende tegels 
betegeld.

Sopro Brillant® Parelvoeg 
1 – 10 mm
Cementgebonden, snel verhardende, flexibe-
le, water- en vuilwerende voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, met pareleffect voor 
het voegen van alle keramische afwerkingen, 
betonsteen en alle soorten natuursteen alsook 
glasmozaïek, met zeer goede verwerkingseigen-
schappen. Speciaal voor zwak zuigend keramiek. 
De fijne en gladde voegstructuur, de antibacteri-
ele werking alsook de hoge kleurvastheid geven 
een langdurend mooi voegbeeld. 
Bijzonder geschikt voor vochtige en natte ruim-
ten, voor snel bevuilde woonruimten alsook voor 
vloeren met vloerverwarming.
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen. De ver-
hoogde bescherming tegen schimmel en 
micro-organismen alsmede het vrijblijven 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op speciale plekken, die met 
vocht belast zijn. Het ingebouwde pareleffect en 
de Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor het voegen van 
dunne tegels en platen (≤ 4 mm). Voor het berei-
ken van bijzondere effecten kan Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.

Productaanbevelingen
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Productaanbevelingen

Het voegen van natuursteen 

Op natuursteen afgestemde voeg zonder verkleuring van randen en  
kalkuitslag.
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen 

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede het vrijblijven 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op speciale plekken, die met 
vocht belast zijn. Het ingebouwde pareleffect en 
de Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Voor het bereiken van bijzondere 
effecten kan Sopro DF 10® DesignVoeg Flex met 
Sopro Glitter in goud of zilver veredeld worden.

Het voegen van grote vlakken

Als grote, samenhangende vloeroppervlakken gevoegd worden, is Sopro 
FlexVoeg floor – de slembare voeg – hier het meest geschikt voor.
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Sopro FL floor 

FlexVoeg floor 
1 – 10 mm
Cementgebonden, extra slembare, met 
kleurglans, zwaar belastbare en snel verhar-
dende voegmortel, CG2 WA conform DIN EN 
13 888, voor middel- en grote vlakken voegen op 
vloeren. Zwaar mechanisch te belasten en slijt-
vast. Uitstekend geschikt voor bouwprojecten in 
kantoren, supermarkten, industriële hallen en 
overal waar een staande verwerking die de rug 
ontlast gewenst is. 

Voor het voegen van steengoed, zwak zuigende 
tegels, beton- en natuursteen alsook alle soorten 
mozaïek. Het vrij blijven van kalksluier zorgt 
voor een lang aanhoudend mooi voegbeeld 
met kleurglans, binnen- en buitenshuis als-
ook speciaal op plekken welke met vocht 
belast zijn. Ook voor vloerverwarming. 
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Productaanbevelingen

Glasmozaïek gevoegd met Sopro Epoxyhars voegen.

Sopro FEP plus 
VoegEpoxy plus 
2-componenten, zwaar belastbare Epoxy-
hars  voegmortel en -lijm, RG conform DIN EN 
13 888 en R2 conform DIN EN 12 004, voor het 
voegen van keramische tegels en platen bij belas-
ting door agressief water, chemicaliën en zuren 
(bestendigheidstabel in de technische productin-
formatie in acht nemen!), natuurlijke vetten als-
ook door hoge druk- en spoelbelastingen. Voor 
het met een egale kleur verlijmen en voegen van 
glas-,  porselein- en klein mozaïek.

Voor bedrijven en industrieën, laboratoria, 
grootkeukens, zwembaden (thermale 
baden), balkons en terrassen alsook op 
vloerverwarming. 

Het voegen van glasmozaïek
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek, natuursteen en mozaïek.

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede de vrijheid 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op plekken, die met vocht belast 
zijn. Het ingebouwde pareleffect en de 
Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor buitenshuis en 
onderwater alsook voor het voegen van dunne 
tegels en platen (≤ 4 mm). Voor zwembaden 
bevelen wij het gebruik van Sopro TitecVoeg® 
plus en breed, Sopro Voegen Epoxy speciaal of 
Sopro Topas® DesignVoeg Epoxy aan. Voor het 
bereiken van bijzondere effecten kan Sopro DF 
10® DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.
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Cementgebonden, met kleurglans gevoegd glasmozaïek.

50

Voegmortels voor water- en zuurbelasting,  
industrie, keramiek en bestratingen2 



Productaanbevelingen

Reactieharsvoegen voor zuurbelaste gebieden

Reactieharsvoeg in gebieden met een hoge zuur- en chemi caliën belasting, 
bijv. oplaadruimten voor accu‘s.

Sopro FEP plus 
VoegEpoxy plus 
2-componenten, zwaar belastbare Epoxy-
hars  voegmortel en -lijm, RG conform DIN EN 
13 888 en R2 conform DIN EN 12 004, voor het 
voegen van keramische tegels en platen bij belas-
ting door agressief water, chemicaliën en zuren 
(bestendigheidstabel in de technische productin-
formatie in acht nemen!), natuurlijke vetten als-
ook door hoge druk- en spoelbelastingen. 

Sopro Voegen Epoxy speciaal
3-componenten, zwaar belastbare epoxy   hars-
voegmortel. Voor het voegen van ke ra mische 
tegels en platen die belast worden door agressief 
water, chemi caliën en zuren (raadpleeg de 
bestendigheidslijst, verkrijgbaar via onze advi-
seurs), natuurlijke vetten, hoge druk- en spoelbe-
lastingen. Voor balkons, ter rassen, bedrijven en 
industrie, laboratoria, grootkeukens, zwembaden 
(thermale  baden). Ook bijzonder geschikt voor 
machinaal voegen. 
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Afvalwater gebieden

Sopro TitecVoeg® breed 
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende voeg mortel 
voor begaanbare bouw werken van het openbare 
rioolwaternet, als bijv. voor overloopgoten en 
water wisselzones van afvalwaterbekkens en voor 
beddingen van samengestelde kanalen.
Ook geschikt voor sanitaire eenheden en gebie-
den waar dieren worden gehouden. Hoge weer-
stand tegen schurende belastingen en inwerken-
de agressieve sub s tanties.
Voor het voegen van zwak zuigende platen  
alsook halfronde en eenderde ronde afvoergo-
ten.
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Fecaliën en sulfaatbestendige voegen in rioleringen en gebieden waar 
dieren worden gehouden.
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Waterdoorlaatbare voegen

Waterdoorlaatbare voegmortel voor het vervaardigen van bestratingsvlak-
ken met infiltratievermogen buitenshuis.

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
2-componenten, waterdoorlaatbare, oplos-
middelvrije, wateremul geerbare epoxyhars 
voeg  mortel.
Voor het voegen van natuur- en betonsteen, 
klinkers op binnenplaatsen en inritten van wonin-
gen, terrassen in tuinen, wandelpaden, entrees 
alsook normale verkeersbelasting als bijv. voet-
gangerszones.

Zeer sterke voegen voor straten-  
en wegenbouw

Zwaar belastbare, cementgebonden, dooizout- en vorstbestendige voeg-
mortel voor het vervaardigen van verzegelde bestratingsvlakken voor hoge  
verkeersbelastingen.

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar 
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhar-
dende voegmortel. Speciaal voor het voegen 
van natuur- en beton steenbestratingen met zeer 
hoge belastingen. Het trasaandeel vermindert 
kalk hydraatuitslag. Bijzonder geschikt voor zwaar 
belaste gebieden als straten, voetgangerszones, 
tuin- en landschapsarchitectuur alsook bij belas-
ting door hoge druk reiniging, vorst- en dooi-
zout. Zeer slijtvast.

Sopro Betonsteenvoeg   
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhar-
dende voegmortel speciaal voor het voegen 
van betonnen straatstenen in de tuin- en land-
schapsbouw en voor middelmatig tot zware 
belasting in de straatbouw alsook bij belasting 
van vorst en dooizout. Speciaal afgestemd op de 
eigenschappen van betonnen straatstenen (bijv. 
vastheid en temperatuurverhoudingen). Voor 
het vervaardigen van eindeloze bouwwer-
ken als bijv. goten, straten, kruispunten en voor 
het vormen van oppervlakken als bijv. markt-
plaatsen.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Productaanbevelingen

Zie hiervoor hoofdstuk 13  
„Bevestiging vlakken op particuliere 

en openbare plekken“

Zie hiervoor hoofdstuk 13  
„Bevestiging vlakken op particuliere 

en openbare plekken“
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Sopro Keramiek Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**

Sopro Sanitair Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**

Emissie-arme Kit*

DesignVoeg Flex  
DF 10
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro FlexVoeg plus 
FL plus
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro Saphir® 5 
Parelvoeg
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro TitecVoeg® 
plus TF+  
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Emissie-arme Voegmortel*

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen
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Kit

Voegmortel

Sopro Marmer Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**
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  * Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.

 ** Waardering conform DGNB (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen), criterium „ENV1.2 risico’s voor het lokale milieu“ (versie 2015).
*** Geldt voor alle Sopro DF 10® voegkleuren behalve diepblauw, signaalrood en wijnrood.
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