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Tips vóór het verwerken:

Het is raadzaam om de door Michel Oprey & Beisterveld natuursteen geleverde partij natuursteen 
onmiddellijk na levering op de bouwplaats binnen te zetten of op zijn minst te beschermen  
tegen regen, wind en eventuele vorst. Controleer voor het leggen de tegels op beschadigingen en 
gebruik eventueel beschadigde tegels voor het zagen van passtukken. Elke partij dient vooraf goed 
gemengd te worden op kleur en structuur. Op geplaatste wand of vloeren is geen reclamatie meer 
mogelijk. 

Wij adviseren een schone werkvloer voordat steen hierop verwerkt kan worden. Evt. verontreini-
gingen dienen eerst verwijderd te worden. Het is belangrijk dat er tijdens het verwerken van de 
tegels gebruik wordt gemaakt van schoon rivierzand welke vrij is van ijzer. Sigarettenpeuken, af-
gevallen bladeren, ontlasting van dieren  enz., kunnen met name bij witte of lichte marmersoorten 
vlekken doen ontstaan.

In de praktijk dient men achtereenvolgens tegels, banen enz. te verwerken, die telkens uit verschil-
lende kisten of dozen afkomstig zijn. De verschillende kleurnuances die in een partij natuursteen 
voorkomen, worden op die manier goed verdeeld over de gehele vloer. Deze manier van verwer-
ken zal met zekerheid leiden tot het mooiste resultaat.

Tegels welke voorzien zijn van een verstevigingnet aan de rugzijde, dienen te worden voorgelijmd 
met Ardex N25 en Ardex E90 voor een betere hechting.
 
Vlakheid/Tolerantie: 
 
Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +2mm/-2mm in de 
lengte en de  breedte. Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, 
bedraagt  +1,5 mm/-1,5mm. De gezaagde natuursteen met een dikte van 15 tot 30 mm is de  
tolerantie +4 mm/-4mm, mits anders vermeld op uw bezoekrapport. Bij kwartsiet en leisteen komt 
een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Dit moet worden opgevangen door bredere voegen. 
Bij oppervlaktebewerkingen van marmer, travertin, graniet en basalt kunnen, afhankelijk van de 
bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, 
is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden. 

Pastegels/Zaagverlies: 
 
Deze worden door de tegelzetter in het werk gemaakt. Met materiaalverlies door het pas maken 
dient rekening te worden gehouden met ca. 3 à 5% voor banen met wisselende lengten en ca. 5 à 
7% voor standaardtegels, uitgaande van een recht en haaks vloeroppervlak. 
 
Plinten: 
 
Voor bijna alle natuursteenvloeren kunnen wij bijpassende natuursteenplinten leveren. Afhankelijk 
van het materiaal worden deze geleverd in een standaardhoogte van 6, 7 of 8cm.  Vraag naar de 
mogelijkheden bij uw vakhandel of uw showroomadviseur.

Laatste opmerking: 
 
Wij raden u aan onze producten altijd door een vakman op dit gebied te laten verwerken. De 
dealers van Michel Oprey & Beisterveld natuursteen hebben deze vakmensen of kunnen u hiermee 
in contact brengen.
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Droogperiode:

U dient een droogperiode te hanteren omdat;
Het vroegtijdig aanbrengen van een waslaag of een impregnering zal uw vloer afsluiten waardoor 
het vocht dat in de ondervloer zit niet kan uitwasemen. Mocht dit toch gebeuren dan ontstaat er 
een witte waas op uw tegels welke moeilijk tot niet te verwijderen is. Dit geld eveneens voor het 
afdekken van uw vloer. 

Verkleuren:

Verkleuring van natuursteen door wateropname en droging is niet uit te sluiten. Michel Oprey & 
Beisterveld natuursteen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het materiaal 
na verwerking.

Vloerverwarming:

Vloerverwarming komt het beste tot zijn recht bij een natuursteenvloer, omdat deze warmte zeer 
goed geleidt. Uw vloerverwarming mag pas in gebruik worden genomen na de droogperiode. Wij 
adviseren u een droogperiode van ca. 3 maanden te hanteren. Volg het stookadvies van uw C.V. 
installateur op.

Indien u de vloer wenst te impregneren, adviseren wij u, de vloerverwarming minimaal één dag 
van te voren uit te schakelen. De vloer dient volledig afgekoeld te zijn. Voor specifieke vragen 
m.b.t. vloerverwarming dient u zich tot de erkende installateur te wenden.

Bij gestopte travertin in combinatie met vloerverwarming dient u rekening te houden dat het stop-
sel kan los laten. Dit is door middel van Akemi steenlijm of een voegmateriaal weer op te vullen. 

Ventilatie en afdekken:

Zorg voor een gelijkmatige droging van de vloer en bescherm het bij hitte of vorst. Een te snelle 
droging beïnvloedt nadelig de kwaliteit van het speciebed en de hechting met de vloertegel. Zorg 
ook voor ventilatie, zodat de vloer gelijkmatig droogt. Gebruik absoluut geen kunstmatige ont-
vochtigers (hete luchtkanon). Dek de vloer bij voorkeur niet af. Als het niet anders kan gebruik dan 
een dampdoorlatend materiaal dat geen kleurstoffen of vuil afgeeft, bijv. Permafix 1120 Floor-
guard. Gebruik NOOIT zogenaamde stucloop ofwel sappenkarton. Bij gebruik hiervan kunnen 
verkleuringen, schilferingen e.d. zich voordoen.
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Door vermindering van de dikte van het materiaal veranderen de specifieke eigenschappen van 
genoemde materialen en daardoor ook de verwerking ervan. Wij adviseren het materiaal enkel te 
verlijmen.

Eenvoudig gesteld wordt de onderzijde van de steen (onder invloed van het alkalisch aanmaak-
water van lijm en mortel) groter dan de bovenzijde en kan daardoor gaan schotelen. Onderstaand 
volgt een advies van ARDEX hoe dit te voorkomen.

Bijzonder gevoelig voor vervorming zijn meestal donkere gesteenten van het type sediment- of 
metamorfgesteente. Deze bevatten de mineralen Serpetinide en Chloride, die beiden sterk kunnen 
uitzetten. Vanwege deze risico’s moet de toe te passen lijm aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Snelle opbouw van de hechting
• Snelle mechanische krachtopbouw (hechtsterkte)
• Gecontroleerde waterhuishouding tijdens en na het leggen
• Lage alkaliteit, geringe inwerking op de achterzijde van de tegels
• Beperking van de capillaire wateropname van de tegels
• Maximale kristallijnen waterbinding (water gebonden door het cement)
• Hoge flexibiliteit
 
De leisteen dient een aantal dagen te acclimatiseren in de te verlijmen ruimte. Zorg voor vol-
doende ventilatie tussen het leisteen door deze van elkaar te plaatsen m.b.v. bijv. houtjes.

Het algemeen voorstel;  verlijming van deze leisteen in grotere afmetingen en een dikte van 10 en 
15 mm: 

• Ondergrond grondig reinigen en stofvrij maken
• Leisteen tegels aan de te verlijmen zijde grondig reinigen o.a. verwijderen van eventueel 
 zaagstof, ongerechtigheden van het kalibreren en in het gebouw laten acclimatiseren
• Tegelverlijming volgens de buttering-floating methode, eerst een laag ARDEX N23 op de 
 te verlijmen zijde en vervolgens de tegels in de met een kamspaan opgebrachte lijmrillen 
 van de ARDEX N23 wellen, zodanig dat er geen holle ruimte waarneembaar zijn 
  (controleren)

ARDEX gaat er vanuit dat er gewerkt wordt volgens hun technische documentatiebladen. (Bron: 
ARDEX GmbH)
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Verwerkingsadvies:

Wij adviseren om de Woodstone Wengue een aantal dagen vóór verwerking te laten  
acclimatiseren in de te verwerken ruimte. Tegels dienen plat en vlak op de grond gelegd te worden 
(opstapelen).  Wij adviseren enkel te verlijmen op de buttering-floating methode (zowel de vloer 
als de onderzijde van de tegel inkammen met lijm) in Ardex N23 of Ardex N25. De soort  
lijmmethode is afhankelijk van de ondergrond. Voor het voegen van het sedimentgesteente  
adviseren wij de Ardex MG steengrijs. De vloer dient na het inwassen goed schoon gesponst te 
worden.

Onderhoud en Bescherming:

Na ca. 2-3 dagen de eventuele cementsluier verwijderen met R163 (1 fles van 1 liter minimaal 
vermengen met 5 liter water!). De vloer vervolgens goed naspoelen met water. Gebruik maximaal 
1x per week carolinzeep om uw vloer te reinigen en te beschermen. Dit middel heeft een kleurver-
diepende werking. Al naar gelang het gebruik van de vloer kan het zijn dat u de carolinzeep maar 
eens in de maand hoeft te gebruiken. Let op! De vloer moet niet te vet worden. Tussendoor dweilt 
u de vloer enkel en alleen met schoon water of met P324. Na ca. 2-3 dagen de eventuele cement-
sluier verwijderen met R163 (1 fles van 1 liter minimaal vermengen met 5 liter water!). De vloer 
vervolgens goed naspoelen met water. Gebruik maximaal 1x per week carolinzeep om uw vloer 
te reinigen en te beschermen. Dit middel heeft een kleurverdiepende werking. Al naar gelang het 
gebruik van de vloer kan het zijn dat u de carolinzeep maar eens in de maand hoeft te gebruiken. 
Let op! De vloer moet niet te vet worden. Tussendoor dweilt u de vloer enkel en alleen met schoon 
water of met P324.
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Vloer:
Wij adviseren de tegels voor de vloer te verlijmen met ARDEX X 78 Microtec flexlijm. Groot  
formaat tegels adviseren wij volgens de “buttering-floating” methode te verlijmen. Dit houdt in 
dat zowel de ondergrond als de rugzijde van de tegel met een geschikte lijmkam van lijm wordt 
voorzien. Indien de ondergrond niet geheel vlak is, adviseren wij deze vooraf te egaliseren. Wij 
adviseren de vloer te egaliseren met Ardex K39 (binnentoepassing). De egalisatie zorgt voor een 
betere verwerking van de tegels, dan het werken met een grotere lijmkamvertanding.

Wand:
Wij adviseren de tegels voor de wand te verlijmen met ARDEX X77 Microtec flexlijm. Groot  
formaten en slecht zuigende wandtegels adviseren wij volgens de “buttering-floating” methode 
te verlijmen. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de rugzijde van de tegel met een geschikte 
lijmkam van lijm wordt voorzien. 

Voegen:
Bij alle voornoemde verwerkingstoepassingen kan het materiaal afgevoegd worden met ARDEX 
MG, Fijn voegmiddel. Bewegingsvoegen kunnen gevuld worden met ARDEX ST Natuursteen- 
siliconenkit.

De Laminato collectie is uitsluitend binnen toepasbaar!

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn: 

• Vochtigheidsgehalte, ondergrond moet droog zijn
• Ondergrond dient vlak te zijn.
• Schone, draagkrachtige en scheurvrije ondergronden
• Blijvend elastische voegen, waar vereist afdichten met ARDEX Siliconen
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Laminato Collection
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Het algemeen voorstel; verlijming van deze steensoorten:

• Ondergrond grondig reinigen en stofvrij maken.
• Tegels aan de te verlijmen zijde grondig reinigen o.a. verwijderen van eventueel zaagstof,  

ongerechtigheden van het kalibreren en evt. in het gebouw laten acclimatiseren
• Tegelverlijming volgens de buttering-floating methode; eerst een laag ARDEX N23 op de te 

verlijmen zijde en vervolgens de tegels in de met een kamspaan opgebrachte lijmrillen van de 
ARDEX N23 wellen, zodanig dat er geen holle ruimte waarneembaar zijn (controleren)

• Bij de Serena Orientale dient de gehele tegel met voegmiddel ingewassen te worden om de 
kleine ontgassinggaatjes te  vullen. 

ARDEX gaat er vanuit dat er gewerkt wordt volgens hun technische documentatiebladen. (Bron: 
ARDEX GmbH)
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ALBINO KWARTSIET – ALTA KWARTSIET GEFREESD – ARABESCATO – AZUL PALMIRA –  BELGISCHE HARDSTEEN –BIANCO 
CARRARA – CARBON GOLD – DOLOMIET – EQUATOR WHITE  – LICHTE GRANIETSOORTEN – GRIS CATALAN – JURA 
MARMER – LIPPARI BEIGE – MOCCA CREME – MOGUL GREY – MONGOLIAN IMPALA -  NESTOS/VELVET BROWN – 
NOORSELEISTEEN GEFREESD – PIRANA KWARTSIET – PLATINUM GREY – PORTUGESE LEISTEEN -  PRISTINA – ROSÉ 
AURORA – SEA GREY – SERENA ORIENTALE – SERENA PURE BLACK – SILVER GALAXY –  SNOW LEOPARD – TERRAZZO – 
THASSOS
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Afname per module

Legpatroon Romaans Verband

LET OP! 
Bij plaatsing van de passtukken, altijd tegels verzagen en nooit de vaste afmetingen toepassen.

BELANGRIJKE OPMERKING AANGAANDE HET VERLEGGEN VAN EEN ROMAANS VERBAND:
Niet alle leveranciers zijn in staat het Romaans verband modulair te leveren. Modulair houdt in dat 
men de tegels kan verwerken met een voeg die overal even breed is. Soms worden alle afmetingen 
tegels in de “volle maat” geleverd (bij  klein Romaans verband 20x20 / 20x40 / 40x40 / 60x40 
cm en bij groot Romaans verband 30x30 / 30x60 / 60x60 / 90x60 cm), soms wordt alleen de 
kleinste vierkante tegel in een kleinere afmeting geleverd (bij klein Romaans verband 19,7x19,7 
of 19,5x19,5 cm, bij groot Romaans verband 29,7x29,7 of 29,5x29,5 cm). Weer andere leveran-
ciers leveren zowel de kleinste vierkante tegel en de kleinste rechthoekige tegel in een aangepast 
(kleinere) afmeting.

Door deze verschillen is het van groot belang dat de tegelzetter VOOR het verwerken eerst een 
proefstuk uitlegt ALVORENS te starten met de verwerking in de mortel of de lijm. In sommige  
gevallen moet er met de breedte van de voegen worden “gespeeld”en is het niet mogelijk om 
overal een even brede voeg aan te houden of om langs een touwtje te verleggen.
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NOORSE LEISTEEN: 3x15 cm, 2x20 cm, 1x25 cm, 1x30 cm breed

Legpatroon Banenverband I
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HARDSTEEN: 2z15 cm, 1x25 cm, 1x35 cm breed

Legpatroon Banenverband II
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Voegmateriaal - Siliconenkit - Afdekmateriaal

1. ARDEX ARDURIT MG (FIJN VOEGMIDDEL) à 25KG 
Bestemd voor fijne voegen (tot 8mm) alleen voor binnentoepassingen. 
 
- Steengrijs (middengrijs) 
- Leisteengrijs (antraciet) 
- Zilvergrijs (lichtgrijs) 
- Zandbeige (beige-geel) 

2. ARDEX ARDURIT GK (GROVE KORREL) à 25KG 
Bestemd voor bredere voegen (vanaf 4mm) voor binnen- en buitentoepassingen. 
 
- Grijs (licht-middengrijs) 
- Leisteengrijs (antraciet) 
- Pergamon (zilvergrijs) 
- Zandbeige (beige-geel) 

3. ARDEX G10 VOOR SMALLE VOEG NATUURSTEEN EN KERAMIEK 
Bestemd voor voegbreedtes tot 10mm.  
 
- Antraciet 
- Bahamabeige 
- Basalt 
- Cementgrijs 
- Grijs 
- Grijsbruin 
- Pergamon 
- Steengrijs  
- Wit 
- Zandbeige 
- Zandgrijs 
- Zilvergrijs 
 
Aanbevolen voegbreedtes:  
 
- Marmeren en granieten vloer- en wandtegels met gezaagde kanten: 3-5mm 
- Leisteen- en kwartsiettegels met gezaagde kanten: 5-8mm 
- Marmer getrommeld: 6-10mm 
 
Wij adviseren voor het voegen een optimale droogtijd te hanteren, zodat al veel mortel- 
water via de voegen kan ontsnappen. Goed ventileren is erg belangrijk en zet hierbij de (vloer)
verwarming uit. Een te onregelmatig en agressief droogproces, kan in extreme gevallen leiden 
tot krimpscheurtjes in de voegen en tegels. Vermijdt tijdens het voegen en de droogperiode, 
dat de vloer extreem nat wordt gemaakt. Te veel vocht en water geven vaak aanleiding tot 
problemen bij natuursteen. Voor het afdekken gebruikt u Permafix 1120. 

4. NATUURSTEEN-SILICONENKIT, TUBE à 310ML 
Schimmelwerende siliconenkit, voor vloer en wand (binnen- en buitentoepassing). 
 
- Ardex ST, antraciet 
- Ardex ST, steengrijs 
- Ardex ST, zandbeige 
- Ardex ST, zilvergrijs 
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1. SANITAIR-SILICONEKIT, TUBE à 310ML.
2. 
3. 
4.  

 

5. MO&B Afdekvlies Natuursteen 
 
MO&B AFDEKVLIES NATUURSTEEN LANGDURIG 
 
MO&B Afdekvlies Natuursteen Langdurig is een ademend vlies, dat probleemloos kan wor-
den gebruikt als bescherming van alle soorten natuursteen. Het speciale hightech-membraan 
laat voldoende waterdamp uit de ondergrond ontsnappen zonder vloeistof van boven door te 
laten. MO&B Afdekvlies Natuursteen Langdurig is speciaal geschikt bij vloeren die gevoelig zijn 
voor vocht, zoals natuursteen, hout en andere nat gelegde vloerbedekkingen. 
 
MO&B AFEKVLIES NATUURSTEEN KORTDURIG (NIET gebruiken op natuursteen en natte, 
pas gelegde vloeren.) 
 
MO&B Afekvlies Natuursteen Kortdurig is het ideale vlies voor het afdekken van allerlei onder-
gronden zoals keramische tegels,  trappen en houtenvloeren en beschermd uw vloer tijdens de 
bouwfase tegen vuil.  
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