
Normeco is de juiste partner voor het leveren van gebruikersvriendelijke voegoplossingen voor een 

langdurig onderhoudsvrije bestrating. Het assortiment bevat gunstig geprijsde kwaliteitsproducten 

die snel en eenvoudig te verwerken zijn. Normeco heeft al meer dan twintig jaar ervaring met 

voegen en begeleidt zijn klanten op locatie. Zeer smalle voegen 

vanaf 1 mm breed kunnen gewoon gevoegd worden. 
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www.normeco.nl        +31 (0)6 45 60 56 29

Stomen, branden of borstelen kost veel tijd, brandstof en geld. Het onkruid komt terug en een 

mechanische bestrijding moet steeds herhaald worden. De oplossing is simpel, want het 

vervangen van de voegen kan tegenwoordig zeer snel en eenvoudig uitgevoerd worden. Met 

de “Powerclean” verwijdert Normeco de zandvoegen 100x sneller dan traditionele methodes. 

Er wordt geen water gebruikt, waardoor er geen overlast is voor de omgeving. Daarna worden 

de voegen opnieuw gevuld en u heeft minimaal 5 tot 10 jaar lang geen last van onkruid. 

Voeg-verwijder-machine

Powerclean
Partner in het voorkomen van onkruid

• Verwijdert zandvoegen

• Snel en eenvoudig

• Zonder water

• Lage onderhoudskosten

POWERCLEAN
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Uw dealer:

Verwijderen van voegen tegen een muur

• Bescherm de muur met platen tegen opspattend zand

• Bescherm jezelf tegen opspattend zand, ogen, oren en lijf.

• Sluit de Powerclean aan op de linker aansluiting in de “Power” stand.

• Meestal is 1 bewerking voldoende in tegengestelde richting (linkerzijde van de Powerclean tegen de muur)

• Als de voeg aan de muurzijde verwijderd is, draai dan de Powerclean om (rechterzijde van de Powerclean 

  tegen de muur) en ga verder in werkstand “Breek” op de rechter aansluiting.

Het is dus handig om eerst alle voegen aan de muurzijde te verwijderen en daarna de aansluiting om te zetten.

Kijk wel altijd uit dat dit niet te krachtig werkt en dat u daarbij de 
voegen niet meteen te diep uitblaast. In dat geval kunnen de stenen 
los gaan liggen en kan het oppervlak instabiel worden. Maak minimaal 
de helft van de steenhoogte vrij van zand en onkruid.

Zet vervolgens de aansluiting in de “Standaard” positie. Blaas de voegen bij elke bewerking een stukje leeg. 
Het zand wordt aan de linkerzijde van de Powerclean weggeblazen. Houd minimaal 2 meter afstand van 
auto’s of personen en veeg het uitgeblazen zand op. Normaal zijn er minimaal 3 bewerkingen over de 
bestrating nodig om de voegen te verwijderen. Soms is het nodig om 5-6 keer over de bestrating te gaan. 
Controleer of de gewenste voegdiepte is bereikt.

Gebruiks-
aanwijzing

POWERCLEAN
PARTNER IN HET VOORKOMEN VAN ONKRUID

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.

Bij een oppervlak met sterke wortel/onkruidgroei

• Oppervlak eerst met de gasbrander voorbewerken.

• Begin op de “Breek” stand de voegen los te maken.

• Zet vervolgens de aansluiting in de “Standaard” positie en maak 

  laag voor laag de voegen leeg tot de halve steendiepte.

• Brand de wortels weg met de gasbrander.

• Verwijder de voegen in de “Standaard” positie tot de gewenste diepte.

• Voeg het oppervlak met een onkruid-werende voeg.

U heeft een compressor nodig van minimaal 4 m3 (4000 liter) per 
minuut en 5-7 bar werkdruk. Bij een compressor met 5-7 m3 per 
minuut kan men met 2 machines tegelijkertijd werken. Een gebruikte 
compressor verliest na het 6e jaar elk jaar 0,1 m3 aan vermogen. Dus 
een 5 m3 compressor van 30 jaar oud geeft eigenlijk maar 3,4 m3 
vermogen. Een schroefcompressor behoudt wel zijn vermogen.

De Powerclean heeft 2 aansluitingen. De rechter aansluiting is 2 cm dik 
en de linker aansluiting is 3 cm dik. Begin altijd eerst met de rechter 
aansluiting in de middelste “Breek” stand. Deze “Breek” stand 
breekt de voegen stuk en dat moet minimaal 1 cm diep in de voegen 
werken. Als er geen of te weinig resultaat te zien is, dan kunt u de 
linker aansluiting gebruiken.

Bij een te vette of te vochtige voeg kan het moeilijk zijn om de voeg te verwijderen. Een cementvoeg of 
een andere sterk hechtende voeg kan met de Powerclean niet verwijderd worden. Bij stoffige voegen is 
het raadzaam om de voeg vooraf wat nat te maken tegen het stuiven. Wacht een tijdje totdat de voeg 
lichtvochtig is en start dan met de Powerclean.


