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15.3 Voegafmetingen

Het functioneren van een kitvoeg is afhankelijk van de eigenschappen van het kitmateriaal in
samenhang met de functie van de voeg zoals beloopbare voegen, akoestische voegen,
brandbeperkende voegen, gevelvoegen benevens voegen tussen gevelelementen en
bouwkundig kader. De keuze van de kit dient hiermede in overeenstemming te zijn.
Bijvoorbeeld in verband met de overschilderbaarheid, de slijtvastheid en de chemische
weerstand.
Voegafmeting

Bij het bepalen van de voegafmeting dient eerst bepaald te worden welke voegbewegingen
kunnen optreden. De grootte van de te verwachten beweging is vast te stellen met behulp van
de thermische lineaire uitzettingscoëfficiënt van de gebruikte materialen. Indien men te maken
heeft met een voeg tussen gevelelement en bouwkundig kader, is het voldoende alleen
rekening te houden met de beweging van het gevelelement.
Het spreekt vanzelf dat met de te verwachten beweging, als gevolg van temperatuurverschillen,
rekening moet worden gehouden. Als de voegbewegingen zijn berekend, kan de kitsoort
worden bepaald aan de hand van de eerder genoemde tabel met duurzaam toelaatbare
vervormingen. Het verdient aanbeveling om in overleg met de toeleverancier van de kit en de
opdrachtgever de definitieve keuze te maken.
Bij het toepassen van twee componentenkit moet een menging van beide componenten tot

een homogeen mengsel plaatsvinden volgens opgave van de toeleverancier. Indien
overlapvoegen in de constructie voorkomen, kan de maximaal toelaatbare beweging 1,5x groter
zijn dan bij stuikvoegen, die met hetzelfde type kit gevuld zijn.
De minimale voegbreedte voor elastische kit bedraagt 8 mm, voor plastisch-elastische kit 9 mm
en voor plastische kit 10 mm.
De vereiste voegdiepte is:
Elastische kit: 1/2 van de breedte + 3 mm;
Plastisch-elastische kit: 1/2 van de breedte + 4,5 mm;
Plastische kit: 1/2 van de breedte + 6 mm.
Voor nadere informatie zie “VNVI Factsheet afdichtingskitten”.
In verband met de grote belastingen en de levensduur verdient het aanbeveling om voor het
samenvoegen van profielen plastisch-elastische of elastische kit te gebruiken. Indien vanwege
de te verwachten bewegingen een kitvoeg niet mogelijk is, kunnen afdekplaten of
overlapvoegen worden toegepast.

