
NORMA 
COMPOUNDVOEG

De NORMA-VOEG is samengesteld uit steenslag en een  
elastomeercompound. Het steenslag is van het kaliber 22/20/18 mm 
en wordt grondig gewassen en gedroogd. 

De elastomeercompound vult de open ruimte tussen de stenen volledig op.



EIGENSCHAPPEN 
VAN DE ELASTOMEERCOMPOUND BJ30 BJ10

- VLAMPUNT 250 °C 250 °C

- SOORTELIJK GEWICHT 1,15 G/CM³ 1,20 G/CM3

- VERWERKINGSTEMPERATUUR 160 TOT 180 °C 160 TOT 180 °C

- VERWEKINGSPUNT 85 TOT 105 °C 85 TOT 105 °C

- MAXIMAAL TOELAATBARE TEMPERATUUR 195 °C 190 °C

- TEMPERATUURBESTENDIGHEID -30 TOT +70 °C -20 TOT +50 °C

- VLOEIWEERSTAND BS 2499 BIJ 60 °C - 5 UUR < 1 MM < 5 MM

- PENETRATIEWAARDE BS 2499 BIJ 25 °C 50 TOT 80 MM 30 TOT 40 MM

- VORMAANPASSING BIJ -25 °C  - 5 CYCLI BIJ 0 °C  - 5 CYCLI

- AANPASSINGSVERMOGEN VISCO-ELASTISCH VISCO-ELASTISCH

- VERLENGING BS 5212 BIJ 3,2 MM/UUR BIJ 5 °C - > 120 % BIJ 2 °C - > 50 %

De NORMA-VOEG is een flexibele, waterdichte compoundvoeg, die toegepast wordt:

-  Bij vaste opleggingen om rotaties op te nemen en op die manier scheurvorming in de wegbekleding te voorkomen.
-  Bij beweegbare opleggingen om rotaties en uitzettingen tot 20 mm op te vangen.
-  Overal waar scheurvorming in het asfalt kan voorkomen.

De voeg is volledig waterdicht en heeft een bewegingscapaciteit van 20 mm (± 10mm).

a. Elastomeercompound
De elastomeercompound is een gemodificeerd 
bitumen met een hoog gehalte aan elastomeren. 
Standaard wordt BJ30 als elastomeercompound 
toegepast. De BJ10 is een compound dat  
minder elastisch is en wordt op speciale  
aanvraag gebruikt.

De eigenschappen staan vermeld in de tabel.

b. Steenslag
•  Gewassen, gedroogde steenslag 22/20/18 

mm à rato van 10/80/10 %. 
•  Bij uitsparingsdiepte kleiner dan 75 mm is 

het kaliber van het aggregaat 14 mm.
•  Steensoort: basalt of graniet.
•  Vorm en maat volgens BS 594 - afgeronde 

vorm.

c. Voegvullingskoord
Brandwerende voegvulling Emoflam N.

d. Afdekplaat
Metaalstrip in galvastaal S235JR
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Voegvullingskoord
Afdekplaat

Waterdichte rok

Gemodificeerd bitumen 
+ granulaten

500 mm
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Bij de uitvoering wordt de grootste aandacht besteed aan:
-  De samenstelling en temperatuur van de compound
-  De vorm en temperatuur van het steenslag
-  De zuiverheid van de uitsparing
-  Het niveau van de aansluiting met het 
 bestaande wegniveau

De dwarsdoorsnede geeft een voorbeeld van een 
typische opbouw. De foto’s geven een beeld van de 9 

opeenvolgende uitvoeringsstappen.

01 Met een diamantzaag worden twee zaagsnedes   
 aangebracht. De verharding wordt uitgebroken tot op   
 het beton. Aangetast beton moet worden vervangen.   
 De breedte van de uitsparing bedraagt 500mm, de diepte  
 minstens 75mm ter hoogte van tertiaire wegen die gebruikt 
 worden door weinig zwaar transport bedraagt 500 mm. 
 Ter hoogte van autosnelwegen en wegen met veel zwaar 
 transport bedtraagt de minimale diepte 100mm.

02 De uitsparing wordt gereinigd met een hogedruklans 
 (luchtsnelheid 550 m/s bij 1000 °C)  zodat een droge, zuivere 
 ondergrond wordt bekomen.

03 De voegopening tussen de betonplaten wordt opgevuld met 
 een voegvullingskoord.

04 De uitsparing wordt ingestreken met de elastomeercompound 
 die in een speciale smeltketel op constante temperatuur van  
 + 170 °C wordt gehouden.

05 De betonvoeg wordt afgedekt met een strip uit galva-staal die 
 dan wordt ingestreken met de elastomeercompound.

06 De uitsparing wordt opgevuld met steenslag in lagen van 
 50  mm. He t  s t eens l ag  wo rd t  opgewa rmd to t  
 + 150°C om het  zu iver  te  maken en om een  
 optimale hechting te bekomen met de compound. Elke laag  
 wordt met de compound overgoten. Het steenslag en de compound  
 kunnen ook vooraf worden vermengd.

07 Voor de laatste laag van + 25 mm wordt het steenslag 
 steeds op voorhand met de compound vermengd in een 
 speciale mixer.

08 Van zodra het mengsel voldoende is afgekoeld, wordt het 
 geheel getrild door middel van een watergekoelde trilplaat. Zo 
 ontstaat een compacte massa en is het niveau gelijk aan dat 
 van het bestaande wegdek.

09 Na afkoeling wordt het oppervlak opgewarmd met een gas
 brander en overgoten met zuiver compound om een volledig 
 gesloten oppervlak te verkrijgen.

DE SNELLE PLAATSING EN DE OPENSTELLING VOOR HET VERKEER NA 

SLECHTS ENKELE UREN AFKOELING, HET GROTE RIJCOMFORT EN DE  

AFWEZIGHEID VAN GELUIDSHINDER ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

VAN DE NORMA-VOEG.

UITVOERING
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