
edilon)(sedra contracting BVC-voeg
edilon)(sedra contracting heeft jarenlange ervaring met het inbouwen en onderhouden van voegovergangen. Naast 

een geluidsarme variant, genaamd “ESCO-joint”, levert edilon)(sedra contracting ook het standaardmodel conform 

de NBD00400. Deze voegovergang heeft een dilatatiebereik tot 80 mm. De voegovergang is geschikt voor toepas-

sing in zowel nieuwbouwsituaties als renovaties.

BVC-voeg 
De BVC-voeg is opgebouwd uit thermisch verzinkte roos-

terprofielen elk aan de sponningzijde voorzien van een 

klauwprofiel. Deze roosterprofielen worden verankerd 

aan het kunstwerk waarna ze volgestort worden met een 

mortel. De toe te passen antracietkleurige staalvezelmor-

tel zal af worden gestemd op de beschikbare inbouwtijd. 

De mortel is slijtvast en voldoende stroef.

In de klauwprofielen, die ook zullen worden doorgetrok-

ken in de schampkanten, wordt een ongedeelde rubber 

afdichtingband geplaatst om zo een waterdicht geheel te 

verkrijgen. Een uitstekend achterprofiel van het rijrooster 

beschermd de afdekplaten.   

Modulair
De BVC-voeg wordt modulair opgebouwd, waardoor we 

de voeg gefaseerd kunnen inbouwen. De inbouw zelf is 

door het minimaliseren van het aantal handelingen be-

perkt. De inbouwsnelheid is hierdoor groot. Veelal wordt 

de BVC-voeg binnen de nachtelijke zgn. WBU-tijden uit-

gevoerd. 

Onderhoud 

Het onderhouden van de BVC-voeg blijft beperkt tot het 

1 x per jaar reinigen van het rubberprofiel. Het gesloten 

rubberprofiel voorkomt vervuiling van de voegspanning.

BVC-voeg voordelen 
)( Slijtvast en onderhoudsarm

)( Modulair systeem

)( Tijdwinst

)( Levensduurverwachting > 40 jaar

BVC-voeg: SNEL IN TE BOUWEN, EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN
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edilon)(sedra contracting BVC-voeg

De grote beschikbare eigen capaciteit van edilon)(sedra contracting 

zal de benodigde verkeersmaatregelen, benodigd voor de inbouw 

van de ESCO-joint, tot een minimum beperken. Als onderdeel van 

de James Walker Groep is edilon)(sedra contracting voor u een 

solide partner. 

Vrijblijvend advies
Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring staat edilon)(sedra 

contracting in voor een juiste analyse en een goed advies. 

Uiteraard doen wij dit geheel vrijblijvend.

edilon)(sedra contracting is een gecertificeerd betonreparatiebedrijf. Voor het aanbrengen van voegovergangen in 

verhard beton, bezit edilon)(sedra contracting de procescertificaten BRL 3201 &  BRL 0509.
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