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15.2 Ontwerp
Het ontwerp van een voeg is afhankelijk van:

Het soort materiaal van de voegvormende elementen
De te verwachten temperatuursverschillen
De wijze van verankering
De voegafmetingen

Daarnaast is de soort voeg van belang. We onderkennen vier soorten:
1. Stuikvoeg
2. Overlapvoeg
3. Hoekvoeg
4. Drievlaksvoeg

Voegsoorten

Zoals uit onderstaande schets blijkt, is een drievlakshechting voor een kitvoeg sterk af te raden.
De voeg verliest hierdoor aan vervormbaarheid. Scheuren in het kitmateriaal zullen dan
makkelijk ontstaan.
Drievlaksvoeg

De gewenste oplossing kan slechts worden gerealiseerd door er zorg voor te dragen, dat de kit
niet op de voegbodem kan hechten. Hiertoe dient op de voegbodem een rugvulling of een
hechtingsbelemmerende folie te worden aangebracht. Zelfklevende folie waaraan geen kit
hecht is hiervoor geschikt.
Een kitvoeg kan optimaal functioneren indien de hechtvlakken evenwijdig ten opzichte van
elkaar lopen. Een gekitte overlapvoeg met de vereiste tussenruimte kan grotere bewegingen
verdragen dan een stuikvoeg. Indien bewegingen opgenomen moeten worden, kan geen
hoekvoeg worden toegepast. Weersinvloeden beïnvloeden de levensduur van een kitvoeg.
Kitvoegen moeten dusdanig worden ontworpen en aangebracht, dat water niet op het
bovenvlak van de voeg kan blijven staan.
Door gebruik te maken van een rugvulling kan men bij diepe voegen de voegdiepte goed
reguleren. Een goed klemmende ronde rugvulling zal tegendruk geven bij het inspuiten van de
kit. Hierdoor kan men een goede aanhechting op de voegwanden verwachten.
In veel gevallen is het nodig om, alvorens tot het kitten over te gaan, een primer
(voorstrijkmiddel) te gebruiken. Er dient wel opgelet te worden dat dit geen vlekken geeft. De
voorschriften van de toeleverancier dienen ook hier te worden opgevolgd.
Het is van belang bij het ontwerpen van een gevel een goede bereikbaarheid van de voegen na
te streven. Alleen dan kunnen eisen gesteld worden aan de juiste wijze van voorbehandeling
van de voegen en aan het correct aanbrengen van de kit. Dit is ook in het belang van later
onderhoud.

