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-KV 2
GROEP

2-Componenten Voegafdichtingsmiddel

Toepassing
Voornamelijk voor afdichting, tussen bouwelementen uit beton, van voegen die, naast mechanische 
belasting door verkeer of betreden, of naast bewegingen van de bouwelementen volgens de temperatuur, 
ook worden blootgesteld aan chemische belasting door brandstoffen en dooizouten. In combinatie met 
bouwelementen uit beton, bestand tegen indringing van vloeistoffen, en, indien men een conforme 
uitvoering van de constructievoegen respecteert, verhindert Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV2 op 
betrouwbare manier het indringen van deze waterverontreinigende stoffen in de bodemzone.   
De voornaamste toepassingen zijn dus alle zones in wegenbouw, bruggenbouw, tunnelbouw, etc.  
Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV2 is niet geschikt voor voegen die zich permanent onder 
vloeistofoppervlakten bevinden, bij voorbeeld in zuiveringsbekkens en zwembaden, of die blootgesteld 
worden aan sterke en/of oxiderende zuren (salpeterzuur) en basen. Voegen van installaties bestemd 
voor stockage, vullen en overhevelen van waterverontreinigende stoffen (« LAU » installaties) moeten 
worden afgedicht met een goedgekeurd afdichtingsmiddel. Hiervoor verwijzen we naar het type 
Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 3.

Verwerking
De af te dichten voegen moeten zuiver, droog en vrij van losse deeltjes zijn, mortelresten, stof, vet, vuil, 
enz. De temperatuur (gemeten aan het bouwdeel) mag zich niet onder de +5 °C bevinden en mag de 
+40 °C niet overschrijden. De temperatuur van het Voegafdichtingsmiddel moet minstens +10 °C bedragen 
tijdens het verwerken. Voor zuigende ondergronden (beton) moeten de hechtvlakken voorbehandeld 
worden met een primer, Primer PROXAN®- CP-P of CP-S. De primer moet worden aangebracht op een droge 
ondergrond (maximum 4% restvocht) en moet, naargelang de temperatuur, 30 minuten tot 2 uur drogen, 
zonder evenwel compleet uit te drogen. Niet absorberende ondergronden (gietstaal, polymeerbeton) 
moeten voorbehandeld worden met Primer PROXAN®- CP-G. De afluchttijd bedraagt 10 tot 30 minuten. 
Voegflanken van uitgezaagd asfalt of halfharde bekledingen moeten voorbehandeld worden met Primer 
PROXAN®- CP-A. De afluchttijd bedraagt 2 tot 6 uur.  
Om de juiste diepte van de voeg te bepalen, en om een drieflankenhechting te vermijden, moeten de 
voegen klemmend ondergevuld worden met een niet absorberend materiaal (rond PE-profiel, geslotencellig). 
Indien dit niet mogelijk is moet de bodem van de voeg bedekt worden met een scheidingslaag 
(PE-blad, siliconenpapier). In geval van schuin afgekante bouwelementen, mag de schuine kant niet worden 
opgevuld. 

Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 2 is een 2-componenten afdichtingsmiddel voor voegen met 
praktische uitzettingen tot 35% van de voegbreedte. 
In de versie PROXAN®- KV 2 G is het product gietbaar en zelfnivellerend en is het geschikt voor horizontale 
bodemvoegen met een maximum helling van 3%. In de versie PROXAN®- KV 2 ST (vast) om 
sokkelvoegen en muurvoegen af te dichten. Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 2 werd getest en 
onderworpen aan een externe controle op de bestendigheid tegen chemische producten volgens DIN EN 
14188-2 en ook volgens TL/TP Fug-StB voor belastingsklassen A-C en vandaar geschikt als toepassing als 
voegvulmiddel volgens TV Fug-StB.

Op basis van polysulfidepolymeer
Teer-en oplosmiddelenvrij
Afdichten van voegen tegen indringing van waterverontreinigende 
stoffen in de grond 
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-KV 2 2-Componenten Voegafdichtingsmiddel

U moet nu enkel nog de componenten A en B  van Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 2 mengen. Daartoe 
wordt bij PROXAN®- KV 2 G, component B, apart verpakt, in de recipiënt van component A gevoegd, en met 
een geschikt werktuig gemengd (bvb. een vleugelmixer) net zolang tot er geen kleurstrepen meer te zien 
zijn. Er moet bijzonder worden opgelet geen lucht in te mengen – mengen op lage draaisnelheid! 
De componenten A en B bij type PROXAN®- KV 2 ST zijn al in een recipiënt verpakt en worden ook op de 
hierboven beschreven wijze gemengd. (bvb. peddelmixer). Het aldus aangemaakt afdichtingsmiddel wordt 
in de voeg aangebracht met geschikt gereedschap (bvb. klassieke of pneumatische spuitpistolen). Voor 
het vergietbare type, kunnen eventueel opstijgende luchtbellen gedurende de verwerkingstijd worden 
weggenomen door licht af te strijken met een zachte, platte borstel of met een houten afvlakspatel. Voor 
het aanbrengen van PROXAN®- KV 2 ST, moeten de voegranden worden afgeplakt. Voor uitharding, moet 
het afdichtingsmiddel worden gladgestreken en moeten de 
afplaklinten worden verwijderd.    

Opslag
Kan 12 maand worden bewaard in een droge ruimte, aan temperaturen onder +25 °C, in de originele, gesloten 
verpakking. Voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 2 is niet vorstgevoelig. Het product moet evenwel voor 
verwerking op een temperatuur van minstens 10 °C worden gebracht. 

4 st. / VE
4 st. / VE

Leveringsvorm
PROXAN® -KV 2 G - gietbaar

Comp. A en B apart verpakt 

2,5 l-Blik 4 st. / VE
4,0 l-Blik 4 st. / VE

10,0 l-Emmer 30 st. / pal.
25,0 l-Hobbock 14 st. / pal.

PROXAN® -KV 2 ST - vast
Comp. A en B samen verpakt

2,5 l-Blik
4,0 l-Blik

450 ml-Patroon 12 st. / VE
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Technische gegevens

Polymeerbasis:
Verwerkingstijd (23 °C, 50 % RF):
Uithardingstijd (23 °C, 50 % RF):
Mengverhouding:
Maximaal toegestane vervorming:

E 140:
Kleur:

PROXAN®- KV 2 G 

Shore A hardheid:

PROXAN®- KV 2 ST 

Polysulfide
ca. 120 min 

ca. 24 h
A:B = 10:1

35 % van de voegbreedte 
ca. 12

ca. 0,25 N/mm2

grijs, zwart

Polysulfide
ca. 120 min

ca. 24 h
A:B = 10:1

ca. 15
ca. 0,3 N/mm2

35 % van de voegbreedte 

grijs, zwart
Mengverhouding A:B: 100:10 100:10

Afvalverwerking
Uitgeharde PROXAN®- KV 2 kan als huishoudelijk afval worden verwijderd. De afzonderlijke componenten 
A en B zijn afvalstoffen die speciaal moeten worden gecontroleerd en dienovereenkomstig moeten worden 
verwijderd. Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad.
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 02/22

Bescherming op het werk
Voor het hanteren van chemische producten, moeten de belangrijke fysieke gegevens, de 
veiligheidstechnische eisen en de toxicologische en ecologische gegevens worden geraadpleegd van het EG-
veiligheidsdatablad. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke producten moeten worden gevolgd.   

-KV 2®


