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Duurzaam, effectief en gebruiksvriendelijk

Voegmiddelen 
Coatings

Reinigingsmiddelen 
Impregneermiddelen 

Lijmen 
Accessoires



WS VOEGMORTEL EASY
INHOUD 15 KG
VOOR VOEGBREEDTES VANAF 5 MM 

Voor een onderhoudsvriendelijk terras. Heel eenvoudig  
in gebruik, effectief en duurzaam. Voor voegbreedtes 
vanaf 5 mm tot 20 mm en voegdieptes vanaf 30 mm. 
Ontwikkeld voor lichte belasting (voetganger).  
Te gebruiken voor terras en tuinpad en het voegen van 
keramische tuintegels, natuursteen en betontegels.

59,95

Voegmiddelen

69,95

69,95

EASY FINE BASALT

EASY FINE GRIJS

EASY FINE DIEP ZWART

EASY FINE BEIGE

74,95

EASY BASALT

EASY GRIJS

EASY BEIGE

WS VOEGMORTEL EASY FINE
INHOUD 15 KG 
VOOR VOEGBREEDTES VANAF 3 MM 

Voor een onderhoudsvriendelijk terras. Heel eenvoudig in gebruik,  
effectief en duurzaam. Voor voegbreedtes vanaf 3 mm tot 20 mm  
en voegdieptes vanaf 30 mm. Ontwikkeld voor gemiddelde belasting 
garage oprit (recht oprijdend). Te gebruiken voor terras, tuinpad en oprit 
en het voegen van keramische tegels, natuursteen en betontegels.
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Voegmiddelen

68,95

WS SMARTSAND DR+ 
INHOUD 25 KG 

Het meest duurzame, revolutionaire en kwalitatief hoogwaardige polymeer voegzand. 
Werkt schoner, makkelijker en tot 50% sneller dan traditionele voegmiddelen. Perfect voor 
terras, oprit en tuinpad en veel gebruikt voor voegprojecten in de Openbare Ruimte. Ideaal 
voor het voegen van klinkers. Ontwikkeld voor gemiddelde belasting (garage opritten).  
Te gebruiken voor het voegen van keramische tegels, natuursteen, betontegels, gebakken 
klinkers, kinderkoppen en flagstones. 

DEEP BLACK
(BASALT)

GLOSSY TAUPE
(ZANDGRIJS)

MYSTIC GREY
(GRANIET)

Omdat WS SmartSand DR+ is gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen (granulaten) als basalt, graniet en rivierkwarts, 
kunnen de kleuren afwijken van de getoonde samples in de 
brochure of fysieke staaltjes in de winkel.
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WS IMPERIAL BLACK 
INHOUD 1 LITER

De oplossing voor het donker maken en impregneren 
van antraciet kleurige tuintegels, terrasstenen en 
muurblokken van beton die door weersinvloeden  
lichter zijn geworden van kleur.

WS SEAL & PROTECT
INHOUD 1 LITER 

Kleurloze impregnant voor behandelen van  
betonnen bestrating. Voor een langere levensduur  
en het verminderen van aanhechting van vuil en  
groene aanslag.

28,95 26,95

Coatings

WS NANOCOAT 
INHOUD 1 LITER 

Zeer hoogwaardige en duurzame 1 component  
coating voor het behandelen van Oud-Hollandse tegels,  
gebakken klinkers, keramische (tuin)tegels, schuttingen, 
natuursteen (vijverranden), tuinmeubelen, bloembakken, 
steenstrips, tuinbeelden, ornamenten en vrijwel alle  
andere tuinproducten. Beschermt tegen aanhechting 
van organische vervuiling, algen en mossen.

64,95

Impregneermiddelen WS Imperial Black WS Advance

WS NanoCoat
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WS ADVANCE
INHOUD 1 LITER 

Zuurvrije reiniger voor het schoonmaken van 
tuintegels en klinkers op terrassen en opritten. 
Tegelijkertijd een voorstrijk/primer voor de 
impregneermiddelen WS Seal & Protect en 
WS Imperial Black.

WS GREEN CLEAN
INHOUD 1 LITER / 10 LITER 

Voor het verwijderen van groene 
aanslag op terras, oprit en tuinpad. 
Vernevelen met een drukpomp  
is voldoende.

WS KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR
INHOUD 1 LITER 

Voor het verwijderen van kalkuitbloei of  
zaagslijpsel op alle betonoppervlakken en  
minerale bouwstoffen. Zoutzuurvrij!

20,95

15,95

19,95

99,95

Reinigingsmiddelen

WS PU-SPUITLIJM
INHOUD 500 ML 

Zeer krachtige kant-en-klare 1 component 
polyurethaanlijm voor het verlijmen van  
allerlei steensoorten waarmee constructies 
worden gebouwd. 

WS STEENLIJMPOEDER 
INHOUD 15 KG

Weerbestendige lijm met hoge kleefkracht 
voor het verlijmen van muurblokken, bor-
ders, stapelelementen en het “aanbranden” 
van keramische tegels.

WS POLYMEERKIT ZWART
INHOUD 290 ML 

Hoogwaardige multifunctionele zwarte 
montagelijm en voegkit voor het afkitten, 
monteren en verlijmen van de meeste 
bestratingsproducten en bouwmaterialen.

17,95

12,95

27,95

Lijmen
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35,95

WS VOEGKRUISJES 5 MM
INHOUD 100 STUKS 

Voor constant de ideale 
voegbreedte tussen tuintegels. 
Zorgt voor een superstrak lijnenspel.

WS KOKOSBEZEM
Voor het invegen van  
WS SmartSand DR+.

WS VLOERTREKKER

Voor het inkeren van 
WS Voegmortel.

WS VOEGMAATJE 

Voor het voegen van plekken waar je 
minder makkelijk bij komt met de WS 
Kokosbezem of WS Vloertrekker, zoals 
de regenpijp of het kozijn.

6,95

21,95

26,95

Accessoires

WS VOEGKRUISJES 3 MM
INHOUD 100 STUKS 

Voor constant de ideale voegbreedte 
tussen tuintegels. Zorgt voor een 
superstrak lijnenspel.

28,50

WS KITSPUIT

Voor het aanbrengen van WS Polymeerkit. 
Kwalitatief hoogwaardige kitspuit waaraan 
je lang plezier beleeft.

WS SMARTBLOWER
INCLUSIEF SNELLADER EN ACCU
Voorkom sluier op de bestrating door  
overtollig WS SmartSand DR+ te verwijderen met 
de WS SmartBlower voordat je gaat bewateren.

WS VOEGENROLLER

Voor het verdichten/aandrukken van voegen 
van 3 mm en 5 mm.

24,95

275,00

149,95
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Kijk op onze website www.wsproducts.nl
voor een verkooppunt in de buurt!

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

Bij dit verkooppunt staan de 
producten van WS op voorraad.

Gold Dealer* Official * Silver Dealer Bronze Dealer

Bij dit verkooppunt staan de 
producten van WS grotendeels  

op voorraad.

Bij dit verkooppunt staan de 
producten van WS deels  

op voorraad.
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