
Vloervoegen
Oplossingen voor 
het voegen van 
industriële vloeren



Isedio ArmourJoint®

Isedio ArmourJoint-Pro®

Het Isedio-aanbod van voegsystemen met verloren bekisting, belastingoverdracht en 
randbescherming is geschikt voor een groot scala aan industriële betonvloeren en 
materiaalverwerkingsmachines.

• Eenvoudig te installeren en geschikt voor betongieten om een vlakheid met hoge standaard te bereiken 

• Staalstrips beschermen de voegranden tegen de impact van materiaalverwerkingsmachines

• erieure belastingoverdracht langs de voeg dankzij asymmetrische plaatdeuvels

Toonaangevende voegproducten voor 
industriële betonvloeren
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De best verkochte Isedio ArmourJoint® biedt zware versteviging voor de 
vloerplaatranden door middel van twee massieve, koudgetrokken stalen 
onderdelen die nominaal elk 10 mm dik x 40 mm diep zijn.

Isedio ArmourJoint® heeft een uniek, asymmetrisch 
plaatdeuvel-ontwerp voor superieure 
belastingoverdracht en de hulzen zijn 
ontworpen om een eersteklas 
longitudinale verschuiving van +/- 
20 mm langs de voeg te faciliteren 
en een maximale voegopening van 
30 mm. ArmourJoint® overstijgt 
de vereisten van TR34 4e editie.

ArmourJoint® is leverbaar met zowel 
een vaste als verstelbare verdeelplaat, 
of Stainless Steel C-Section Adjustable. 
Maatoplossingen zijn ook beschikbaar.

 

ArmourJoint® Vast

ArmourJoint-Pro® Vast

ArmourJoint-Pro® 
Verstelbaar

ArmourJoint® 
Verstelbaar

Isedio ArmourJoint-Pro® is een geavanceerde versie van ArmourJoint® en 
biedt aanvullende koudgewalste bovenstrips om voor extreme voeghardheid 
te zorgen, waardoor de installatie eenvoudiger verloopt en het beton 
sneller en eenvoudiger vlak gemaakt kan worden.

Naast dat Isedio ArmourJoint-Pro® dezelfde voordelen 
heeft als ArmourJoint®, zorgt Isedio ArmourJoint-Pro® ook 
voor continue verbinding 
van de bovenstrip in het beton waardoor er geen 
opstaande einden ontstaan!



Isedio ShieldJoint®

Isedio ArmourJoint-Lite®
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In tegenstelling tot tradionele voegsystemen, heeft Isedio ShieldJoint® asymmetrische 
bovenplaten met een unieke trapeziumvormige scheidingslijn. Deze zijn ontworpen met 
een golflengte die geschikt is voor materiaalverwerkingsmachines met de smalste wielen, 
zodat de wielen altijd in contact zijn met beide helften van de bovenplaat.

Dit innovatieve ontwerp is geschikt voor veeleisende industriële betonvloeren, 
maakt het gebruik van duur afdichtingsmiddel overbodig en vermindert 
kostbare down-time die anders nodig zou zijn voor de reparatie 
van voegafdichtingen of het voortdurend opnieuw afdichten 
van de voegen. Isedio ShieldJoint® overstijgt de vereisten 
van TR34 4e editie.

Isedio ShieldJoint® is leverbaar met zowel 
een vaste als verstelbare verdeelplaat.

ShieldJoint® Verstelbaar

ArmourJoint-Lite®

ShieldJoint® 

 Vast

 Isedio ArmourJoint-Lite® is een systeem met verloren bekisting, 
belastingoverdracht en randbescherming dat ontworpen is voor weinig 
eisende industriële betonvloeren die worden blootgesteld aan machines 
met pneumatische banden.

ArmourJoint-Lite® biedt een vorm van bescherming tegen 
machines met massieve wielen bij omstandigheden met 
lage belasting en weinig verkeer, bij vloerplaten met een 
voegopening van maximaal 10 mm.

Isedio ArmourJoint-Lite® is alleen leverbaar met 
een vaste verdeelplaat.

ANDERE ISEDIO-PRODUCTEN

Ons aanbod aan Isedio-oplossingen 
voor vloervoegen bevat ook ShieldJoint 
Randreparatie, GuardJoint en ExpaJoint.

Andere accessoires zijn ook beschikbaar.

Ga voor meer informatie over deze producten 
naar www.isedio.com of neem contact op met
info.be@leviat.com.

Alle Isedio-oplossingen 
voor vloervoegen hebben 
een CE-markering

Producten zijn beschikbaar in zacht staal, warm gedipt 
gegalvaniseerd of roestvast staal. Neem contact op met 
Isedio voor meer informatie.



Neem voor meer informatie over deze producten contact op met:

Leviat 
Industrielaan 2
1740 Ternat 
Belgium

Tel: +32(0)2 582 29 45

E-mail: info.be@leviat.com 

Leviat 
6, Rue de Cabanis
FR 31240 L’Union
Toulouse
France

Tel: +33 (0)5 34 25 54 82

E-mail: info.fr@leviat.com

Isedio.com
Leviat.com 

Bedenken. Modelleren. Maken. Leviat.com


