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Op onderstaande tekening zie je enkele voorbeelden waar men 
gebruik kan maken van een voegvulling:
1) Onder een voegprofiel
2) Boven een planfondprofiel
3) Onder een mastiek
4) Naast een oplegging
5) Boven en onder een muurdoorvoer

EmotradE is sEdErt mEnsEnhEugEnis 
dE spEcialist in afdichting van voEgEn 
En hEEft door dE jarEn hEEn haar 
gamma stEEds vErdEr uitgEbrEid.

Zo startte het Emotrade-gamma met esthetische 
voegafdichtingsprofielen, vervaardigd uit aluminium, 
messing of roestvrij staal:  “Emoflex” en “Emojoint”.

Emotrade vervolledigde haar aanbod al snel met 
gespecialiseerde brandvrije voegvullingsmaterialen, 
nl. de brandvrije voegvullingmastiek “Emoflam-
arredafeu MS” en de brandvrije voegvullingskoord 
“Emoflam-N”. Het hele Emoflam-gamma werd 
bovendien bekroond met een NBN-”brandvrij”-attest, 
als bewijs voor de hoge kwaliteitsnorm waaraan dit 
beantwoordt.

Dankzij vakbekwame en ervaren technici biedt 
Emotrade - voor welk probleem U ook staat - een 
verantwoorde oplossing.

VOEGVULLING
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omschrijving 

Emoflam n
doorsnEdE

20 30 40 50 60

Normale voegopening mm 10 15 20 25 30

Maximale voegopening mm 15 20 30 35 50

Gewicht gr/m 160 220 430 460 650

Aantal m per bobijn m 20 20 20 20 20

Grotere diameter op aanvraag

tEchnischE gEgEvEns 

Emoflam n is brandvertragend, gedurende minimaal 3 uur. Deze voegvulling 
bestaat uit een soepele ronde dichtingsband op basis van minerale onbrandbare 
basaltvezels, met een omhulling uit glasvezelkoord, die beschikt over volgende 
specifieke karaktereigenschappen:

- waterafstotend.
- volledig asbestvrij.
- een hoog silicium-gehalte.
- een densiteit van 150 kg/m³.
- een maximale temperatuursbestendigheid van 1200 °C.
- een chemische weerstand tegen normale invloeden.
- een optimale werkingstemperatuur van 700 °C.

De diameter van de voegvulling wordt zodanig bepaald dat de band steeds een 
samendrukking ondergaat van minimaal 30%.
Deze voegvulling is volledig conform aan de NBN-norm 713.0210 RF 3 uur, 
met attest nr. 6685

•	 De	voegopening	wordt	gezuiverd	van	alle	andere	materialen.
•	 De	zijwanden	van	de	voegen	kunnen	 ingestreken	worden	met	een	brandvrije	silicaatlijm	“Emoflam	

Fix”, indien er risico bestaat voor het wegglijden van de brandkoord.
•	 De	Emoflam	N	-	koord	wordt	in	de	voeg	aangebracht.
•	 Alle	onderbrekingen	zijn	te	vermijden.
•	 De	voeg	kan	afgewerkt	worden	met	een	“Emoflex”	of	“Emojoint”	-	voegprofiel,	voor	een	mechanische	

bescherming, of met een “Emoflam arredafeu MS” - mastiek of afwerkingssiliconen.

toEpassing 

Deze brandvrije voegvulling leent zich uitstekend voor toepassing in: 
•	 Uitzettingsvoegen
•	 Dichtingsvoegen	voor	brandovens
•	 Warmtegeleidingsdrempels	rond	buizen

vErWErKing

EMOFLAM N brandwerend
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omschrijving 
De brandvrije voegvullingmastiek Emoflam Arredafeu MS is brandvertragend gedurende 2 uur indien 
deze wordt aangebracht in een laagdikte van 10 mm. Het gaat hier om een elastische monocomponent-
mastiek, welke asbest- en vezelvrij is. De mastiek is bruikbaar zonder primer en heeft een breukverlenging 
van > 650 % en een bouwtechnisch bruikbare verlenging van 10 %.

DEZE MAStIEk BESCHIkt OVER DE VOLGENDE EIGENSCHAppEN:
Volledige chemische bestendigheid tegen: oliën, vetten, benzenen, detergenten, 
alcohol, alifaten, formoldampen

De voegvullingmastiek Emoflam Arredafeu MS is volledig conform aan de NBN-norm 713.0210, RF 2uur 
met attest nr. 6685. Emoflam Arredafeu MS heeft een grijze kleur.

toEpassing 

Brandvrije voegvullingmastiek RF 2 uur. Deze brandvrije opspuitmastiek leent zich uitstekend 
voor toepassingen zoals:

•	Afwerking	van	uitzettingsvoegen	en	zettingsvoegen	in	de	bouwsector.
•	Rond	buizen,	gaines,	leidingen	en	andere	moeilijk	bereikbare	plaatsen.

vErWErKing

1. De hechtingsoppervlakken zijn zuiver, ontvet en mogen zowel droog als vochtig zijn.
2. De plaatsingstemperatuur bedraagt minstens 5 °C.
3. Het opspuiten dient te gebeuren in een minimale laagdikte van 10 mm, met een siliconenspuit en  

wordt vervolgens glad afgestreken met een vochtig voorwerp.
4. Het reinigen van het gebruikte materiaal kan eenvoudig met water, alvorens de 
 mastiek is gepolimeriseerd.

EMOFLAM ARREDAFEU MS brandwerend
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Laboratorium voor Aanwending der 
Brandstoffen	en	Warmte-overdracht

St.-pietersnieuwstraat 41, B - 9000 Gent
proefstation: Ottergemsesteenweg 711,
B - 9000 Gent

vErslag van proEvEn nr.: 6685

1.3 BEschRijviNg	vAN	hEt	BoUWElEmENt (BIjLAGE 1 & 2): BLAD 3

In onderhavige beschrijving zijn alle afmetingen en materiaaleigenschappen 
de door de opdrachtgever meegedeelde nominale waarden.
De overeenkomstigheid van het proefelement met deze meegedeelde 
waarden werd door het laboratorium geverifieerd voor zover de opbouw van 
het proefelement en de vorm waaronder het werd overgemaakt dit toelieten.
Onderhavig proefelement werd opgebouwd in het laboratorium en alle 
samengestelde delen werden geverifieerd.
De	meetwaarden	(mW)	worden	enkel	vermeld	voor	zover	deze	significant	
afwijken	van	de	nominale	waarden	(NW).

In een muur opgebouwd uit cellenbetonstenen, met afmetingen 1785 x 
1275 mm  en dikte 200 mm, werden 4 open voegen voorzien over een 
hoogte van 1100 mm.
De voegen zijn in bijlagen 1 en 2 aangeduid met de letters A,B,C en D.
De voegen werden afgedicht op 4 verschillende methoden.
Vooraleer de voegvulling aan te brengen wordt elke voegopening gezuiverd 
van alle andere materialen en worden de zijwanden van de voeg ingestreken 
met een silikaatlijm EMOFLAM FIX.
De voegen A, B en C worden voorzien van een voegvulling bestaande uit 
een EMOFLAM N-koord.
Volgens de inlichtingen verstrekt door de opdrachtgever is EMOFLAM N-
koord een inerte voegvulling, bestaande uit een soepele ronde dichtingsband 
op basis van minerale vezels met een hoog silicium gehalte en een hoge 
temperatuurbestendigheid, waterafstotend en asbestvrij. De diameter van 
de voegvulling bedraagt 200 % van de breedte van de voegopening (d.w.z. 
samendrukking tot 50 %).

Opdrachtgever:
EMERGO nv
Rijksweg  91
2870 puurs

proefelement:
Vier uitzettingsvoegen in een cellenbetonwand.

Aard der proeven:
Oriëntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van deze voegen.

1.3.1 De uitzettingsvoeg A:
De uitzettingsvoeg met een breedte van 30 mm werd afgedicht met een 
EMOFLAM N-koord (doorsnee 60 mm en een gewicht van 650 gr/m).
Deze koord werd langs de niet-ovenzijde in de voorziene uitsparing ge-
bracht, zodanig dat de koord en de voorkant van het metselwerk één vlak 
vormen. 

1.3.2 De uitzettingsvoeg B:
De uitzettingsvoeg met een breedte van 20 mm werd afgedicht met een 
EMOFLAM N-koord (doorsnee 40 mm en een gewicht van 430 gr/m).
Deze koord werd langs de niet-ovenzijde in de voorziene uitsparing gebracht, 
zodanig dat de koord en de voorkant van het metselwerk één vlak vormen.

1.3.3 De uitzettingsvoeg C:
De uitzettingsvoeg met een breedte van 10 mm werd afgedicht met een 
EMOFLAM N-koord (doorsnee 20 mm en een gewicht van 160 gr/m).
Deze koord werd langs de niet-ovenzijde in de voorziene uitsparing ge-
bracht, zodanig dat de koord en de voorkant van het metselwerk één vlak 
vormen. 

1.3.4 De uitzettingsvoeg D:
De uitzettingsvoeg met een breedte van 20 mm werd afgedicht met een 
strook polyethyleenschuim (doorsnee 40 mm - volumieke massa gewogen 
en gemeten in het labo: 33,5 kg/m³).
Deze polyethyleen schuimstrip werd langs de niet-ovenzijde in de voorziene 
uitsparing aangebracht, zodanig dat er een vrije opening ontstaat met een 
diepte van 10 à 12 mm tussen de schuimstrip en de voorkant van het 
metselwerk.
Deze vrije opening wordt dichtgespoten met een mastiek “Arredafeu MS” 
van de firma ESOpE Continental, zodanig dat de mastiek en de voorkant 
van het metselwerk één vlak vormen, dat een weinig bol staat in het mid-
den van de voeg.
De samenstelling van de mastiek “Arredafeu MS” werd niet medegedeeld 
aan het laboratorium.

Verslag van proeven nr 6685
blad 4

Verslag van proeven nr 6685
blad 5

2.4 Methodologie van de proef:
De oriëntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van het proefele-
ment werd uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de norm NBN 
713.0210 - uitgave 1968

Verslag van proeven nr 6685
bijlage 7

Blootgestelde zijde voor de 
proef

Verslag van proeven nr 6685
bijlage 9

Na 120 minuten

pROEFVERSLAG EMOFLAM
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6 Besluit: 

a) De tijd gedurende dewelke, voor het proefelement beschreven onder paragraaf 
1, tegelijkertijd aan de drie criteria voldaan is gebleven tijdens deze oriëntatieproef 
bedraagt:
- voor voeg A: 202 minuten
- voor voeg B: 209 minuten
- voor voeg C: >= 209 minuten
- voor voeg D: 164 minuten
b) Gedurende de volledige duur van de proef werd een lichte tot matige rook- en 
waterdampontwikkeling waargenomen.
c) Het restultaat geldt enkel voor de gemonteerde proefelementen zoals beschreven 
in paragraaf 1 van onderhevig verslag.

Verslag van proeven nr 6685
blad 11

opdrachtgever:
EMERGO nv
Rijksweg  91
2870 puurs

proefelement:
Vier uitzettingsvoegen in een cellenbetonwand.

aard der proeven:
Oriëntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van 
deze voegen.

Verslag van proeven nr 6685
blad 8

VOEG C

VOEG D

OVENZIJDE

OVENZIJDE

200
200

VOEG B

OVENZIJDE

200

VOEG A

OVENZIJDE

200

breedte: 30mm
voegvuller: EMOFLAM N ø 60mm

breedte: 20mm
voegvuller: EMOFLAM N ø 40mm

breedte: 10mm
voegvuller: EMOFLAM N ø 20mm

breedte: 20mm
1) steunmateriaal: Polyethyleen Ø 20mm
2) voegvuller: ARREDAFEU MS dikte 10mm

JOINT C

JOINT D

COTE FOUR

COTE FOUR

200
200

JOINT C

COTE FOUR

200

JOINT A

COTE FOUR

200

largeur: 30mm
remplissage du joint: EMOFLAM N ø 60mm

largeur: 20mm
remplissage du joint:  EMOFLAM N ø 40mm

largeur: 10mm
remplissage du joint: EMOFLAM N ø 20mm

breedte: 20mm
1) matèriau de support: Polyethyleen Ø 20mm
2) remplissage du joint: ARREDAFEU MS epaisseur 10mm

1

2

1

2

Blootgestelde zijde na de proef.

CRItERIA
tIjDSDUUR IN MINUtEN

Uitzettingsvoeg 
A

Uitzettingsvoeg 
B

Uitzettingsvoeg 
C

Uitzettingsvoeg 
D

thermische isolatie 202 209 > 209* 164

Vlamdichtheid > 209* > 209* > 209* > 209*

Stabiliteit > 209* > 209* > 209* > 209*

5 RESULtAtEN

* Het criterium was nog steeds voldaan op het ogenblik dat de proef werd stopgezet.

Verslag van proeven nr 6685
blad 7

vErslag van proEvEn nr.: 6685

bijlagE 2

pROEFVERSLAG EMOFLAM
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omschrijving

De voegvulling Emoseal pVC is een gesloten-cellige zachte 
polyvinylchloride-schuimband, welke na samendrukking langzaam 
opzwelt. Deze voegvulling is verkrijgbaar in een al dan niet zelfklevende 
uitvoering en beschikt over de volgende materiaaleigenschappen:

•		 zwarte	kleur
•	 de	elasticiteit	bedraagt	200	%
•		 zeer	goede	verouderingsweerstand
•	 waterdichtheid	vanaf	75	%	indrukking
•	 brandbaarheid	van	het	product:	zelfdovend
•	 goede	isolerende	en	geluiddempende	eigenschappen.
•	 een	soortelijk	gewicht	van	ongeveer	100	à	125	kg/m³
•		 een	samendrukbaarheid	tot	10	%	van	zijn	nominale	dikte
•	 chemisch	bestand	tegen	olie,	zwakke	logen,	
 zuren en zout water
•	 bij	een	samendrukking	van	30	%	is	er	
 nagenoeg geen wateropname
•	 optimale	weersbestendigheid:	water-,	
 schimmel-, oxidatie- en UV-bestendig
•		 temperatuursbestendig	van	-60	°c	tot	+60	°c,	
	 met	een	continuïteit	tot	+85	°c

De voegvulling EMOSEAL pVC neemt volledig de voegvorm aan tussen 
gevel en raamkozijn, die hierdoor een perfect hermetische afsluiting 
waarborgt.

toEpassing 

Emoseal pVC  is bijzonder geschikt voor zowel uitzettingsvoegen, voegen rond raam- en deurkozijnen 
als voor elke andere  voegsoort welke een afdichting heeft en in het bijzonder wanneer de band aan een 
zekere druk blootgesteld wordt. De band past zich zeer goed aan alle oneffenheden van de voeg aan. 

1. De voeg dient zo goed mogelijk zuiver en stofvrij gemaakt te worden. 
2. Emoseal pVC wordt vervolgens stevig in de voeg gedrukt en aangeduwd, zodat 

deze mooi vlak komt te liggen.

omschrijving

EMOSEAL pVC niet brandwerend
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omschrijving 

De beglazings- of voegvullingsband is een geslotencellige  
polyethyleenschuimband, al dan niet zelfklevend, met volgende  
materiaaleigenschappen:

1. als bEglazingsband:
-  Soortelijk gewicht: 33 kg/m³
-  Elasticiteit: beperkt door de draadversterking, 
 veerkrachtig bij samendrukking
-  Brandbaarheid: max. 120 °C
-  Verouderingsbestendig
-		 temperatuursbestendigheid:	-70	°c	tot	+90	°c
-  De belijmde zijde is voorzien van een draadversterking 
 tegen uitrekking.
-  Afmeting: dikte: 

2. als voEgvullingsband:
-  Soortelijk gewicht: 33 kg/m³
-  Elasticiteit: veerkrachtig
-  Brandbaarheid: max. 120 °C
-		 Weersbestendigheid:	uitstekend,	rotvrij
-  Verouderingsbestendig
-		 temperatuursbestendigheid:	-70	°c	tot	+90	°c
-  Chemische bestendigheid: bestand tegen benzine, 
 olie, vet, verdunde logen en zuren, zeewater
-  Afmeting: 

kleur: zwart

Emoseal pE is uitermate geschikt als voegvulling voor beglazing en kan bovendien in de grotere afmetingen 
eveneens gebruikt worden als voegvulling voor uitzetvoegen, voegen rond raam- en deurkozijnen en 
verder voor allerhande afdichtingen.

toEpassing 

EMOSEAL pE niet-brandwerend
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EMEXpAND pARA is bijzonder geschikt voor een duurzame  
afdichting van alle voegen en uitzetvoegen rond deur- en raam- 
kozijnen, enz... Dankzij zijn voorgecomprimeerde toestand laat hij een  
eenvoudige plaatsing toe, teneinde een perfecte voegdichting te 
bekomen en dit zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

omschrijving

De voegvullingsband EMEXpAND pARA is een opencellige polyurethaanschuimband, 
die gedrenkt werd in een hars op paraffinebasis. 
Deze voegvullingsband is voorgecomprimeerd en zelfklevend en beschikt 
over de volgende eigenschappen:

-  grijze kleur.
-  soortelijk gewicht van ca. 150 kg/m³.
-  treksterkte 200 kpa.
-  rek bij breuk 240 %.
-  veerkrachtige elasticiteit.
-  vlamdovend materiaal klasse B1, volgens norm DIN 4102.
-  goede weersbestendigheid, naarmate de 
 samendrukkingsgraad.
-  uitstekende verouderingsweerstand.
-		 verwerkingstemperatuur	van	-5	°c	tot	+25	°c.
-  volkomen isolerend en geluiddempend.
-		 temperatuursbestendig	van	-10	°c	tot	+100	°c,	waarbij	geen	uitzweting	optreedt.
-  hersteltijd naar 50 % van de oorspronkelijke dikte bij 10 à 30 °C bedraagt 40 minuten.

EMEXpAND pARA

-  bij 25 % is de voegvullingsband stof-, 
 tocht- en geluidsdicht.
-  bij 50 % zorgt de voegvullingsband voor 
 bestendigheid tegen regenval.
-  bij 74 % is de voegvullingsband slagregendicht.
-  bij 80 % is de voegvullingsband bestand tegen een 

waterkolom van 2 meter.

1.  De voeg dient zuiver, stofvrij 
en indien mogelijk droog te  
worden gemaakt, alvorens het 
aanbrengen van de zelfklevende 
voegvullingsband.

2.  Na het openmaken van de EMEX-
pAND pARA moet deze dan ook zo 
snel mogelijk verwerkt worden.

3.  Na het inplaatsen van de voeg-
vullingsband EMEXpAND pARA 
zal deze langzaam opzwellen en 
zal de voeg op die manier volledig 
afgedicht worden.

De verkrijgbare diktes zijn: 10, 
15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 en 
80 mm, in uitgezette toestand. De 
breedte van de voegvullingsband  
(= zelfklevende zijde) loopt vanaf 10 
mm tot en met 1000 mm.

vErWErKing dichtingsgradEn bij  
samEndruKKing van dE 
voEgvullingsband:
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E40 

Antwerpen 

Gent 

Bruxelles 

St-Niklaas 

A12 

E17 

E34 
E34 

E17 

E19 

E313 

E314

E40 

E411 

N16 

Mechelen Dendermonde 
Puurs 

Anvers 

Gand 

Brussel 

WILLEBROEK

En venant d’Anvers par autoroute A12 
- Sortie 7 (Breendonk)
- Rijksweg / N16 direction puurs / St-Niklaas
En venant de Bruxelles par autoroute A12 
- Sortie 7 (Breendonk)
- Rijksweg / N16 direction puurs / St-Niklaas

CONtACtGEGEVENS



INDUSTRIEZONE N°583 
RIJKSWEG 91  
2870 PUURS 

T 03 860 19 70
F 03 886 23 00 

INFO@EMERGO.BE 
WWW.EMERGO.BE


