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Voegmortelstenen

duurzaam onkruidvrije bestrating

Neem voor informatie over kleuren en deklagen contact op met de Morssinkhof Groep.



Voegmortelstenen zijn deklaagstenen, voorzien 
van unieke afstandhouders, die uitermate geschikt 
zijn om gevoegd te worden met voegmortel ten-
einde een duurzaam onkruidvrije bestrating te 
realiseren. 
Door de unieke vorm van de afstandhouders 
wordt het water afgevoerd naar de ondergrond 
en genereert de afstandhouder de ideale voeg-
breedte (6 mm) en voegdiepte (ca. 30 mm) tussen 
de stenen. Doordat het water niet in de voegen 
blijft staan zal de kans op vorstschade tijdens de 
wintermaanden verminderd worden.
 

De Voegmortelsteen heeft een afmeting van  
21,1 x 10,5 x 8 cm, weegt ca. 4 kg en is voorzien 
van een facet.
De Voegmortelstenen worden standaard geleverd 
in machinaal pakket in elleboogverband, bestaan-
de uit 44 hele stenen en één halve steen per laag. 
De stenen zijn in diverse kleuren leverbaar. 

De Voegmortelstenen voldoen aan het door 
VROM opgestelde en van toepassing zijnde Bouw-
stoffenbesluit en worden geleverd onder KOMO-
keurmerk en conform NEN-EN 1338.

Het gebruik van Voegmortelstenen in combinatie 
met de juiste waterdoorlatende voegmortel zorgt 
voor een duurzaam onkruidvrije bestrating.
Door minder frequent noodzakelijke onkruid-
bestrijding kunnen gemeenten eenvoudig een 
besparing op onderhoudskosten realiseren. Kosten 
en hinder als gevolg van verkeersafzettingen  
worden navenant teruggebracht.

Bij herstelwerkzaamheden kunnen de  
Voegmortelstenen relatief eenvoudig worden  
verwijderd. Na de werkzaamheden kunnen  

de Voegmortel stenen opnieuw worden  
ingevoegd.

Het toepassen van de Voegmortelstenen in combi-
natie met voegmortel dient te geschieden op een 
stevige en waterdoorlatende ondergrond zodat 
het oppervlaktewater voldoende kan worden af-
gevoerd. 

Voor details over verwerkingsvoorschriften van de 
voegmortel verwijzen wij u naar de betreffende 
publicaties van de desbetreffende leverancier van 
de voegmortel.

De Morssinkhof Groep kan u desgewenst in  
contact brengen met een leverancier en verwerker 
van voegmortels. 

De producten van de Morssinkhof Groep worden 
met de meeste zorg vervaardigd. Doordat de  
producten met natuurlijke grondstoffen worden 
gemaakt, zijn nuanceverschillen in kleur en  
structuur echter nooit helemaal uit te sluiten.

* De Voegmortelstenen van de Morssinkhof Groep 
zijn voorzien van een unieke afstandhouder 
welke een optimale voegbreedte en voegdiepte 
genereren, waardoor het oppervlaktewater  
door de voegmortel de ondergrond goed kan 
bereiken.

* De Voegmortelstenen van de Morssinkhof Groep 
voeren het water af, waardoor kiemvorming op 
de bestrating in grote mate wordt tegengegaan.

* De Voegmortelstenen van de Morssinkhof Groep 
zorgen in combinatie met de voegmortel voor 
plaatwerking in de bestrating, waardoor vlakte-

druk verspreid wordt en er dus minder kans op 
verzakkingen is.

* De Voegmortelstenen van de Morssinkhof Groep 
kunnen qua formaat en kleuren prima worden 
gecombineerd met andere betonstraatstenen 
van de Morssinkhof Groep.
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