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Strato 101 Voegenkit 
 
Mengen / verwerken: 
 
Type schuurstof bij bourgogne vloeren:  

- Bij gebruik van rode schijven (aluminiumoxide): 
o Kantenschuurstof korrel P100 gebruiken 

- Bij gebruik van blauwe schijven (zirkonium):  
o Kantenschuurstof korrel P120 gebruiken 
o  

Type schuurstof bij tapis patroonvloeren:  
o Bandschuurstof korrel P120 gebruiken 

 
Schuurstof zorgvuldig zeven met behulp van een gaasschijf om het schuurstof te zuiveren van grote stofvlokken. Verzamel 
het stof, giet met beleid de Strato 101 bij het schuurstof en meng dit in kunststof emmer met een menggarde (23.22.098).                                                         
  
Let op: doseer zorgvuldig omdat de massa pindakaas dik moet zijn. Vervolgens de massa bij voorkeur met een 35 cm. 
brede RVS voegspaan (artikelnummer 25.40.012B) invoegen, met de kracht van twee handen.  
 
Wanneer de voegmassa te zwaar wordt, alleen verdunnen met Strato 101. 
In het droogproces is de vloer na  +/- 30 min. (bij ± 50% relatieve luchtvochtigheid en 20°C) weer schuurbaar op 
voorwaarde dat er voldoende geventileerd wordt. 
P.S. : bij het stoppen van Bourgogne een RVS stopmes (artikelnummer 25.04.016) gebruiken. 
 
Eigenschappen van Strato 101:  

• Uitermate geschikt voor ALLE houtsoorten, ook exoten. 
(Gezien de inhoudsstoffen van enige exotische houtsoorten kan er bij bijvoorbeeld Afzelia onevenredige 
verkleuring optreden). 

• Krimpt niet (bij juiste mengverhouding; pindakaas dik),  

• Eénmaal voegen is voldoende, 

• Accentueert niet bij het lakken of oliën, 

• Kleurt mee met de omgeving van het hout, 

• Vaststofgehalte van 39%, 

• Geschikt voor vloerverwarming, 

• Uitermate stabiel product (yoghurtdik, zakt niet uit), 

• Hecht uitermate goed, ook bij het borstelen, 

• Perfect eindresultaat. 
 
 

 
STRATO 101 TEGEN VORST BESCHERMEN! 

 
Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat 
kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor 
de uitvoering aanbeveling. 
 
Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.  

 
 


