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Onderstaande adviezen zijn ten allen tijde te interpreteren als algemene richtlijnen, die voor elke 
situatie anders en daardoor niet bindend kunnen zijn. De professionele verwerker is en blijft ver-
antwoordelijk voor het eindresultaat.

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van 
het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg 
belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit 
komen te zien.

Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende 
informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop. 

Verwerking van buitentegels:

Voor een zo goed mogelijk eindresultaat adviseren wij de tegels in een goede ondergrond te leg-
gen en gebruik te maken van de juiste voegmiddelen. 

Een goede fundering is de basis van elk project:

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fun-
dering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter 
anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderings-
advies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele algemene basisregels meegeven.

Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag 
moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag 
die bestaat uit grove steenslag of gebroken, schone puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/
cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met 
trascement gestabiliseerd zand of split. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen 
de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden 
verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draag-
krachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, 
adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de 
funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel 
ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond.

Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 à 
2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, soms zelfs een massieve betonnen plaat. Wij adviseren 
in de meeste gevallen een laag van ca. 10 cm opgebouwd uit drainagemortel ( zie schematisch 
overzicht met uitgebreide verklaring), bovenop een onderfundering van grove steenslag of gebro-
ken, schone puin. In dit geval zullen de tegels vaak worden gelijmd in de “verse”drainagemortel ( 
zie instructievideo). Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, 
kunnen worden geplaatst op een fundering van goed verdicht grof zand of split, eventueel  
gemengd met trascement.

Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering 
bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en 
dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.
Voor mogelijkheden v.w.b. opbouw zie onze site. Indien niet volgens deze voorschriften is opge-
bouwd worden klachten die daarvan het gevolg zijn niet in behandeling genomen.
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De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen:

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom 
dienen alle natuurstenen tegels, keramische buitentegels, bestratingmaterialen en andere natuur-
steenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze 
manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte 
materiaal verkregen. 

Dilatatie- of uitzettingsvoegen en afwatering:

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient bij 
een vaste verwerking een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering, de leg-
mortel en de tegels. Bij verwerking in drainagemortel kan het aantal dilataties worden beperkt en 
hoeven deze ook niet tot in de funderingslaag te worden doorgetrokken. Er kan volstaan worden 
met een siliconenvoeg tussen de tegels.

Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van 
isolatiefoam of een gelijkwaardig product.

Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1,5 % (= 1,5 cm per m1) te wor-
den gelegd om een snelle waterafvoer zo veel mogelijk te bevorderen. De helling moet zo worden 
uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid:

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak 
met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkpro-
duct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 
15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, 
wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch 
gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of 
rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing:

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten ( om vlekvorming te voorkomen) en in voorko-
mend geval cement van een goede kwaliteit. Bij natuursteen adviseren wij het gebruik van  
trascement.

Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen bijna tegen 
elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. 
Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bo-
vendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover 
het materiaal, hoe breder de voeg.

Dunne tegels van 2 à 4 cm dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand/
cement mengsel van 1 deel cement met 5 à 6 delen zand of fijne edelsplit. Deze zand/cement 
mengeling dient zandvochtig zijn. Na plaatsing mogen tegels nooit worden afgetrild! 
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Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels eventueel 
in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement 
mengsel blijft echter ook mogelijk. Wij adviseren in alle gevallen plaatsing in een laag van verse, 
niet uitgeharde drainagemortel waarbij de tegel op de rugzijde wordt voorzien van een flexibele 
geschikte lijm, die als hechtbrug nodig is. Deze methode wordt ook aanbevolen door de  
“Bovatin”. Voor meer details kunt u onze website raadplegen.

Invegen en voegen:

Voegen zijn, naast het esthetische aspect, ook een bouwkundige noodzakelijkheid. Door tempe-
ratuurswisselingen kunnen tegels en bestratingsmaterialen namelijk uitzetten en krimpen. Voegen 
zorgen mede voor het opvangen van deze “spanningen”.
Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 
1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een 
tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine 
schoon is, en dat hij voorzien is van een rubberen mat. Zorg er tevens voor dat de trilplaat niet te 
zwaar is en tril van buiten naar het midden. Er is ook een vaste maar waterdoorlatende voeg voor 
smalle voegen (1 mm) beschikbaar. In deze gevallen zal de voeg eerst met zand worden opgevuld 
totdat er minimaal 4 cm voeghoogte overblijft. Dan wordt afgetrild en pas daarna wordt dit type 
voeg ingewerkt.

De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegspecie. Bij gebruik van voegspe-
cie, moet de voegbreedte minimaal 5 mm bedragen. Vanzelfsprekend dient U ervoor te zorgen, dat 
de gebruikte voegspecie geschikt is voor het gebruik buitenshuis. Uiteraard is het alleen mogelijk 
een zgn. “starre”voeg te gebruiken als de tegels “vast” verwerkt zijn, zoals verlijmd in de drai-
nagemortel. In ons assortiment, bieden wij kant-en-klare Ardex GK voegspecies aan, in vier kleuren 
en Tubag buitenvoegen in 3 kleuren. Deze voegspecie levert een zeer harde en erg fraaie voeg op. 
Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecies, dienen de tegels, gedurende en onmiddellijk na de 
verwerking, goed schoon te worden gemaakt. Dit schoonmaken is zeer noodzakelijk, om mogelijke 
resten van voegspecie bovenop de tegels te verwijderen. Bij sommige soorten natuursteen verdient 
het aanbeveling voor het voegen tegels nat te maken of voor te behandelen. Tegels met een gesle-
pen oppervlak en strak gezaagde kanten kunnen met een smallere voeg gelegd worden dan tegels 
met een breukruw oppervlak en gekloofde kanten. In dat laatste geval is de voegbreedte wel 1 
cm! Indien voor een waterdoorlatende ondergrond is gekozen, kan ook een waterdoorlatende 
voeg worden toegepast. In ons assortiment is hiervoor DA voegmortel beschikbaar. DA voegmortel 
is ook zeer geschikt voor het opvoegen van kinderkoppen.

Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen:

U kunt een terrastegel voor of na de verwerking impregneren. Door een impregnering wordt de 
vloer beschermd tegen indringend vocht en zal de vlekbestendigheid verbeteren.

Indien u natuursteentegels verwerkt in cementgebonden mengsels ( specie, drainagemortel), is 
het waarschijnlijk noodzakelijk cementsluier te verwijderen. Afhankelijk van de steensoort en de 
hardnekkigheid van de aanslag, kunt u hiervoor een zuurhoudende of zuurvrije cementsluierver-
wijderaar gebruiken. Door direct na plaatsing en invoegen, de vloer goed te reinigen, voorkomt u 
echter overmatige aanslag.

Het is bij de meeste steensoorten mogelijk de vloer te impregneren en te beschermen. Ook een 
kleurverdiepende impregnering is mogelijk. Bij zeer dichte materialen is het opnamevermogen van 
de steen echter zo gering dat wij adviseren dit door vakmensen uit te laten voeren. Indien gewenst 
kunnen wij u bij de impregnering van nieuwe vloeren, adviseren.

Periodiek onderhoud zal waarschijnlijk na de winter nodig zijn. Wederom afhankelijk van de steen-
soort kunt u dan kiezen voor een zuurvrije of zuurhoudende grondreiniger.
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Het normale onderhoud gebeurt bij voorkeur met een zeepvrij onderhoudsmiddel, zeker als de 
vloer geïmpregneerd is. Mocht u toch kiezen voor een zeephoudend reinigingsmiddel, zoals Caro-
linezeep, dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat vuil zich kan afzetten in de vetfilm 
die zeep op uw tegels achterlaat. Deze vetfilm is echter goed te verwijderen. Zeep heeft de eigen-
schap de vloer te beschermen tegen indringend vocht en zal licht kleurverdiepend werken.

Tijdens de winterperiode kan sneeuw en ijs zorgen voor een glad oppervlak. Het gebruik van dooi-
zouten wordt echter afgeraden, omdat het effect op natuursteen onvoorspelbaar is. Naast uitbloei-
ingsverschijnselen kan dooizout ook voor vorstschade zorgen. Wij adviseren het gebruik van Eco 
strooisplit, omdat deze split een dubbele functie heeft en na zijn eerste gebruik als middel tegen 
uitglijden, tussen de beplanting kan worden verdeeld en daar dienst doet als bodemverbeteraar. 
Houd er wel rekening mee dat deze split vrij hard is en dus kan krassen op zachtere steensoorten.

Hoeveel heeft u nodig:

Split en grind

Om te bepalen hoeveel materiaal u moet bestellen heeft u vaak het oppervlak, het volume of het 
soortelijk gewicht van het materiaal nodig.
Het oppervlak van een rechthoekig vlak bepaalt u door de lengte met de breedte te vermenigvul-
digen.

Het oppervlak van een rond vlak bepaalt u door pi ( 3,14) x straal x straal te berekenen. De straal 
is de helft van de diameter. De omtrek van een cirkel is overigens pi x diameter.

Het oppervlak van een rechtbenige driehoek bepaalt u door de lengte van de basis met de hoogte 
te vermenigvuldigen en het geheel door 2 te delen.

Als u vervolgens de dikte van het te gebruiken materiaal heeft bepaald, kunt u het volume bere-
kenen (m3).. In het geval van decoratieve toepassingen van grind en split, moet u rekenen met 
een laagdikte van 3-5 cm. Bij looppaden zal dit 5-8 cm bedragen. Door het gebruik van grit panels 
kunt u het verbruik weer reduceren tot 3-5 cm. Bovendien blijft het grind bij beloping veel beter 
op zijn plaats liggen en is het oppervlak zelfs met personenauto’s begaanbaar.

Door het volume met het soortelijk gewicht te vermenigvuldigen, weet u welk gewicht u moet be-
stellen. Het gewicht van de meeste splitten en grinden ligt op 1500 kg per m3, dus een factor 1,5.

Dit resulteert bijvoorbeeld in een verbruik van 75 kg/ m2 split of grind bij decoratieve toepassingen     
( laagdikte 5 cm) en 125 kg/ m2 in looppaden ( laagdikte 8 cm, zonder grit panels).

Drainagemortel

Drainagemortel wordt aangemaakt door 5 delen Limburgs grind 4-8 mm. te mengen met 1 deel 
van het speciale “bindmiddel drainagemortel”. De laagdikte moet minimaal 6 cm zijn. Als we bijv. 
een terras nemen van 120 m2, dan hebben we 120x0,06= 7,2 m3 drainagemortel nodig. We gaan 
ook hier weer uit van een soortelijk gewicht van 1500 kg per m3. Hierdoor zou het benodigde 
totaalgewicht 10.800 kg. zijn.

Dat betekent  10.800 kg : 6 = 1800 kg bindmiddel en 10.800 kg : 6 x 5 = 9000 kg. grind.
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Voegmiddelen

Hieronder vindt u een schema van het gemiddelde verbruik van een waterdoorlatende voegmor-
tel, uitgedrukt in kg. per m2, bij een voegbreedte van ca. 8 mm. en een voegdiepte van ca. 30 
mm. Dit type voegmortel wordt vooral toegepast bij kinderkoppen, vandaar dat er in dit overzicht 
uitgegaan is van een relatief kleine steengrootte. Voor meer informatie over het verbruik van voeg-
middelen kunt u onze afdeling verkoop contacteren of onze site raadplegen. 

Schanskorven

Onze schanskorven zijn gemaakt uit Galvan-matten met een maaswijdte van 5x5 cm.

Voor een mooie, gelijkmatige vulling van deze korven is het niet raadzaam een te grove maatvoe-
ring te gebruiken, omdat er dan te grote ruimtes tussen de brokken ontstaan. Een te kleine maat-
voering zou als gevolg hebben dat de vulling door de mazen zou vallen. Wij adviseren daarom een 
afmeting tussen de 4 en 9 cm.

Zorg altijd voor een stevige en draagkrachtige ondergrond, maak desgewenst een fundering vol-
gens de regels der bouwkunst.

Start met de eerste laag korven door deze in eerste instantie zonder vulling aan elkaar te kop-
pelen. Zorg aansluitend voor zo een homogeen mogelijke vulling en breng de tussenstangen ter 
versteviging aan. Vervolgens kunnen de bovenzijden worden gesloten met de bijgeleverde clips. 
De volgende laag korven wederom aan elkaar en aan de onderliggende laag bevestigen en zo het 
proces herhalen.
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Algemene gegevens natuursteen

De eisen die aan onze tegels en bestratingmaterialen in natuursteen worden gesteld, zijn behoorlijk 
hoog.  Alle materialen die wij bij Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen in ons zeer uitgebreide 
assortiment hebben, voldoen daarom aan strenge kwaliteitseisen en selectiecriteria, zodat vooraf 
al het mogelijke wordt gedaan, problemen achteraf te voorkomen. Onze slogan “Nature’s Finest, 
Selected by Oprey & Beisterveld“, spreekt wat dat betreft voor zich.

Dit neemt echter niet weg, dat er bij natuursteen een aantal typische eigenschappen aan de orde 
zijn, waarmee rekening dient te worden gehouden.

Kleurvariatie:

De vele mooie kleurnuances in natuursteen vormen wellicht één van de belangrijkste redenen 
waarom klanten voor natuursteen tegels of bestratingmaterialen kiezen. Het rijke kleurenpalet van 
natuursteen is de charmemaker bij uitstek. Houd er echter altijd rekening mee, dat kleuren bij  
natuursteen zeer variabel kunnen zijn. Bovendien kunnen de kleuren van één en hetzelfde  
materiaal soms behoorlijk afwijken van de ene naar de andere partij. Modak is hiervan een goed 
voorbeeld. Probeer bestellingen daarom altijd in één keer door te geven en nabestellingen te voor-
komen. Hoe groter de partij, hoe beter u kunt mengen om tot een harmonisch geheel te komen.

Naast dit natuurlijke fenomeen van kleurvariatie, zitten er in heel wat natuursteensoorten  
mineralen die onder invloed van vocht en UV-straling kunnen leiden tot verkleuring van de  
natuursteen. Bij de Laos Black Slate bijvoorbeeld, komt het af en toe voor, dat ogenschijnlijk geheel 
zwarte tegels, na verloop van tijd toch wat bruine vlekken gaan vertonen. Dit fenomeen kan ook 
voorkomen bij andere leistenen en kwartsieten (Luxor Black, Luxor Forest Grey). Op niet-  
kalkhoudende natuursteen soorten, kunnen deze vlekken overigens relatief eenvoudig worden 
verwijderd door een zogenaamde roestomvormer te gebruiken.

Kleurvervaging:

Natuursteen is authentiek en bijzonder duurzaam. Dit neemt echter niet weg, dat de kleur van de 
meeste natuursteensoorten, voornamelijk onder invloed van zonlicht en zure regen, na verloop van 
tijd enigszins kan verbleken. Er kan hierdoor ook een verschil ontstaan tussen het gedeelte van het 
terras dat in de vrije ruimte ligt en een eventueel overkapt gedeelte. Met name alle natuursteen-
soorten die kalk- of bitumenhoudend zijn, zijn hier onderhevig aan. Materialen zoals Desert Black, 
maar ook hardsteensoorten zullen na verloop van tijd lichter van kleur worden.
Kleurverdiepende impregneermiddelen kunnen de kleur aanzienlijk ophalen, echter nooit blijvend 
vasthouden.  Het gebruik van een neutrale zeep zoals onze Caroline zeep heeft ook een kleurver-
diepende werking, waarbij tegelijkertijd wordt schoongemaakt en onderhouden.

Oppervlak:

Wij onderscheiden hierbij natuursteen met een breukruw, natuurlijk oppervlak en materialen met 
een bewerkt oppervlak. Bij bewerkte natuursteen wordt het oppervlak nabewerkt tot een bepaal-
de afwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezaagd, geschuurd, gezoet of gebouchardeerd 
oppervlak. Bij breukruwe tegels echter, blijft het oppervlak na splijting onaangeroerd. Hierdoor 
behoudt het oppervlak zijn structuur zoals oorspronkelijk in de natuur. Dit al dan niet ruwe karakter 
is een gevolg van de natuursteenlagen zoals ze in de natuur voorkomen en is hierdoor te  
beschouwen als een producteigenschap. Haarscheuren in natuursteen ontstaan na de vorming 
van natuursteen door bewegingen in de aardkorst. Bij vulkanische materialen zijn deze bijna altijd 
blijvend en zijn ze nauwelijks van invloed op de sterkte van de tegel.



Specialist in Natuursteen en Keramiek

Algemene gegevens natuursteen

Bij basalten zijn deze haarscheurtjes bijvoorbeeld soms zichtbaar, met name in natte toestand 
Daarnaast zullen in basalt van nature gaatjes voorkomen. Bij kalkhoudende materialen kunnen 
deze scheurtjes tijdens de vorming ervan weer opgevuld worden met in water opgeloste kalk of 
leem. Hierdoor ontstaan witte aders van gerekristalliseerde kalk of stylolieten uit restanten van klei. 
Met name in het eerste geval betreft het hier absoluut geen minder belastbare delen van de tegel. 
Is een tegel rijkelijk voorzien van stylolieten, dan is verwerking in een zandbed niet aan te bevelen. 
De ondergrond dient dermate stabiel te zijn dat op zijn minst in een gestabiliseerd zandbed dient 
te worden verwerkt. Het maakt de tegels uniek en karakteristiek en is als zodanig te bezien als een 
handtekening van moeder natuur. Een impregnering is in veel gevallen ook een perfecte oplos-
sing voor dit probleem. Vaak worden dit soort producten al “af fabriek” behandeld en worden de 
scheurtjes met kunsthars gevuld.

Beschadigingen:

Heel wat natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling, zeer harde materialen. Met 
name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer 
kwetsbaar voor randbeschadigingen. Sommige materialen, zoals Desert Black, Grigio Cementino 
en Laos slate, vertonen door een combinatie van de hardheid, gelaagdheid en technische beperkin-
gen in het productiegebied, kartelranden en kleine afschilferingen na het zagen van de tegels. Dit 
is een producteigenschap die geaccepteerd moet worden. Ook bij Mustang kan dit voorkomen, zij 
het in mindere mate omdat het materiaal fijner gelaagd is, zachter is en met een moderner ma-
chinepark wordt geproduceerd. De tendens naar steeds grotere maten tegels, zal dit risico alleen 
nog maar verhogen.  Deze randbeschadigingen kunnen echter ook voorkomen bij tegels met een 
breukruw oppervlak. Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is strak verpakken 
onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij onze leveranciers alles wordt aan 
gedaan, beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. 
Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ont-
staan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing! De beoordeling van de aanvaardbaarheid van 
eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels. 

Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van eventuele schade precies aan te geven gaan wij in deze 
gevallen uit van gedeeld ondernemersrisico en gedeelde verantwoordelijkheid. Hieruit vloeit voort 
dat schadepercentages tot 5 % moeten worden geaccepteerd. Schade onder dit percentage, kan 
dan ook geen aanleiding meer geven tot schadevergoeding. Houd er in dit verband nog rekening 
mee, dat enigszins beschadigde tegels (of andere materialen) altijd kunnen worden gebruikt om 
passtukken te zagen. Belangrijk is dat elke schade meteen bij aflevering wordt gemeld.
 
Tot slot wensen wij nog te benadrukken, dat indien U materialen betrekt van meerdere leveran-
ciers, U bij eventuele klachten altijd dient aan te tonen dat materialen daadwerkelijk van ons bedrijf 
afkomstig zijn. Wij investeren veel aandacht aan hoge kwaliteit en selectie van onze materialen. 
Wij wensen daarom niet te worden ingeschakeld voor de beoordeling van de tekortkomingen van 
de concurrentie.

Vorstbestendigheid:

In principe zijn alle materialen die wij voor buitentoepassingen in onze collectie hebben, vorst- 
bestendig. Onder extreme omstandigheden kunnen vorstbestendige tegels toch vorstschade  
oplopen. Een ondeugdelijke verwerking kan onder bepaalde omstandigheden het risico op schade 
in belangrijke mate verhogen. Onze producten zijn niet getest op bestendigheid tegen dooizouten. 
In het algemeen heeft het gebruik van dooizouten een negatief effect op de vorstbestendigheid. 
Om eventuele vorstschade te voorkomen adviseren wij daarom geen dooizouten op natuursteen 
toe te passen.
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Algemene gegevens natuursteen

Ondergrond:

Er is geen algemeen geldend advies te geven over de opbouw van de ondergrond onder uw terras 
of oprit. Vele factoren, zoals bodemgesteldheid, belasting en dikte van de tegel zijn hierop van 
invloed. De verwerker moet in staat geacht worden een advies op maat te geven. In het algemeen 
zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen:

• Het afschot van de afgewerkte vloer dient minimaal 1,5% te zijn
• Indien in de stabilisatie verwerkt wordt, bij voorkeur trascement gebruiken
• Zorgen dat de ondergrond zo is opgebouwd dat overtollig water wordt afgevoerd en het 
 optrekken van vocht niet bevorderd wordt, zeker bij een “losse” verwerking. Wij adviseren 
 een verwerking in drainagemortel
• Tegels voor verwerken goed mengen uit verschillende pakken
• Gelegd tegelvlak niet aftrillen maar voorzichtig inkloppen met een rubberen hamer met 
 groot slagoppervlak
• Met kunsthars behandelde tegels hechten niet aan een traditionele mortel, maar moeten 
 bij een vaste verwerking gelijmd worden
• Bij een vaste verwerking rekening houden met dilatatievoegen

Er bestaan tegelsoorten die bijzonder gevoelig zijn voor verwerkingsmethoden die niet geheel 
volgens de regels zijn uitgevoerd. Met name  Chinese granieten, indien ze niet zijn voorbehandeld, 
niet in trascement verwerkt zijn of gelijmd en gevoegd zijn met Ardex producten en niet in de 
juiste onderbouw geplaatst zijn, een sterk verhoogd risico hebben op permanente vochtplekken, 
bekend als “kristalwater”. De ondergrond is dermate belangrijk voor het eindresultaat dat wij toch 
enkele voorbeelden van een goed opgebouwde fundering op onze website www.mo-b.nl hebben 
geplaatst.

Maattolerantie:

Onze leveranciers produceren volgens de Europese norm EN-1341. Grofweg kan men zeggen dat 
volgens deze richtlijnen toleranties t.o.v. de oppervlaktemaat bij gezaagde tegels van + of – 0,5 
% en dikteverschillen van + of - 10% acceptabel zijn. Vooral bij het opzetten van de voegbreedte 
is het belangrijk hier rekening mee te houden, het dikteverschil kan normaal gezien gemakkelijk 
worden “weggeklopt“. Bij maten vanaf 80x80 en groter kan het bovendien voorkomen dat de 
haaksheid van de hoeken en de vlakheid bij sommige steensoorten (met name leistenen zoals De-
sert Black en tegels uit de Laos-serie) minder nauwkeurig wordt. Ook daarom is het belangrijk met 
voegen te werken om deze eventuele verschillen weg te kunnen werken. 

Opvoegen:

Bij een verlijming op een vaste ondergrond is een voeg verplicht en is het belangrijk deze zo water-
dicht mogelijk te maken. In deze situaties adviseren wij ook de GK van Ardex. Bij een verwerking 
in los zand of stabilisatie kan men ook geen volledig starre voeg toepassen. Naast brekerszand of 
voegsplit kan men dan kiezen voor de waterdoorlatende voeg van DA. Uiteraard kent elke metho-
de zijn beperkingen. Voor aanvullende informatie dient u voor verwerking de aanwijzingen op de 
verpakking nauwkeurig te lezen.
U dient er in ieder geval rekening mee te houden dat uw voegwerk in buitentoepassing ook onder-
houd behoeft, zeker als u onvoldoende dilatatievoegen heeft toegepast.
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