
Knipvoegzand

Toepassing 1

Stukadoren
Blauw pleisterwerk
Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen 
behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in 
de raaplaag en laat zich gemakkelijk glad pleisteren. 

Toepassing 2

Stukadoren
Wit pleisterwerk
Wit pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met een houten of stalen spaan op in 
een zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is. Hierna met een stalen spaan afpleisteren. 
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V O O R  D E  P R O F E S S I O N A L

Wat is een knipvoeg?

Een knipvoeg is een ambachtelijke voeg die men vooral tegenkomt op monumentale- en grachtenpanden. Deze voeg is uniek 
door zijn uiterlijk. De knipvoeg is een verdikte voeg die een stukje uitsteekt ten opzichte van de steen. De mortel, het specie 
waarmee de voeg wordt opgevuld, wordt zodanig afgesneden dat het lijkt op een driehoekig dakje. De knipvoeg is een lastige 
voeg om goed te maken en het wordt dan ook alleen opgezet door een gediplomeerd vakman. Het voegwerk van een huis bezet 
gemiddeld 25% van de gevel en draagt daardoor sterk bij aan het uiterlijk van de gevel.

Het zetten van een knipvoeg wordt gedaan in een aantal stappen:

* Het gevelvlak wordt schoon gemaakt en diep uitgehakt
* Verdikte horizontale voegen, ook wel lintvoegen, worden gezet
* Onder- en bovenkant van de lintvoegen worden schuin weg gesneden
* De verticale voegen, ook wel stootvoegen, worden tussen de lintvoegen geplaatst
* Ook hier worden de buitenste randen afgesneden

Het afsnijden van de voegen gebeurt door middel van een knipbeugel. Deze knipbeugel wordt tegen de voeg geplaatst en geeft 
de voeger een preciezer beeld. Aan de hand van deze beugel wordt met een mesje de overtollige specie verwijderd en worden 
de voegen schuin afgesneden. De Knipvoeg dankt haar naam aan de knipbeugel.

Verschil tussen knip- en snijvoeg.

De knip- en snijvoeg worden vaak met elkaar verward, Dit komt  
doordat de voegen sterk op elkaar lijken en de wijze van voegen ook  
enigzins overeen komt. Beide voegen worden afgesneden en hebben 
een driehoek vormig dakje als uiterlijk, dit komt doordat de zijkanten 
schuin afgesneden worden. Het verschil zit hem in de mate waarin de 
voeg uitsteekt ten opzichte van de stenen. Bij de snijvoeg staat de voeg 
op ėėn lijn met de steen en is naar binnen afgesneden, dit geeft een 
ingetogen uitstraling. Bij de knipvoeg steekt de voeg iets uit ten  
opzichte van de steen en dit zorgt voor een statige uitstraling.

Toepassingen: 
Voegzand wordt gebruikt om gevels en metselwerk te voegen. 
Het voegzand wordt samen vermengd met cement (grijs of wit). 

Verpakking:
Zak 25 kg
½ m3 Big Bag
1  m3 Big Bag

Mengverhouding:
1 deel cement met 4 delen voegzand.
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