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Wie zijn wij en wat doen we: 

 

S.A. Voegwerken is opgericht begin 2007. 

Met meer dan 18 jaar ervaring in “de voegwereld” kunnen wij alle soorten voegwerk  voor u verzorgen. 

Tevens zijn wij actief in de gevelrenovatie en hebben hiervoor de juiste mensen en machines. 

Wij garanderen een prima prijs / prestatie verhouding wat u kunt terugvinden in onze, vrijblijvende, offertes. 

 

Algemene informatie: 

Voegen 

Vraag aan een willekeurig iemand of hij weet wat voegen zijn en hij wijst naar de cement tussen de bakstenen van een muur of 

gevel. Een voeg kennen we allemaal wel, maar slechts een enkeling kan aangeven waarom die zo belangrijk is. Natuurlijk, het 

oog wil ook wat, maar daarvoor zijn voegen niet bedoeld. Een voeg vult de ruimte op tussen 2 stenen. Daarmee wordt 

voorkomen dat regen of vuil zich ertussen nestelt. In vuil kan zich plantengroei ontwikkelen die funest is voor de 

bouwconstructie. Voor regenwater dat teveel in en tussen stenen dringt geldt eigenlijk hetzelfde. Vooral bij vorst kan dat 

behoorlijk tot problemen leiden. Voegen zijn er dus niet alleen voor de sier. Het is wel mogelijk om het voegwerk op een sierlijke 

manier uit te voeren. Bijvoorbeeld helemaal glad langs betonstenen of met een knipvoeg die er een centimeter buiten uit steekt 

bij rode baksteen. Op dit moment zijn gekleurde voegen sterk in opkomst.  

Impregneren, wanneer en waarom? 

Gevels die op de regenkant staan of die vanwege hun beschutte ligging na een bui erg lang vochtig blijven, worden regengevels 

genoemd. Stenen en voegen die langdurig vochtig blijven, kunnen aangetast worden. Bij vorst bestaat de kans op kapot vriezen. 

Dat kan voorkomen worden door de gevel te behandelen met impregneer waarbij een speciale vloeistof langs de gevel wordt 

gegoten. De werkzame stof dient tot een centimeter diep in de stenen door te dringen. Impregneer moet ook vocht regulerend 

zijn. Dat wil zeggen dat het vocht wel van binnen naar buiten kan maar niet andersom. De impregneermethode die 

S.A.Voegwerken toepast voldoet aan de hoogste eisen en gaat zeker 10 jaar mee. 

Stralen! 

Gevels die zo sterk vervuild zijn dat de reguliere hogedrukspuit het niet meer aankan, kunt u het beste laten bestralen. Daarmee 

wordt een flinterdun laagje van de stenen weggehaald, waardoor ze er weer als nieuw uitzien. Een gevolg hiervan is dat de 

stenen wel geïmpregneerd moeten worden omdat de structuur open komt. Uitstoot van dieselmotoren is de belangrijkste 

oorzaak van zware gevelverontreiniging. Straalwerkzaamheden vinden dan ook het meest plaats vlak langs doorgaande wegen. 

Goed om te weten 

Het voegwerk was tot voor enkele jaren terug ondergeschikt aan de rest van de bouw. Zeker bij de verkoop van uw huis is 

vakkundig verricht voegwerk waarde verhogend! 

Met vriendelijke groet, 

S. Andichi 

Directeur S.A. Voegwerken 

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.sa-voegwerken.nl 

 

 


