
Verwerking 
Stone Panels



Stone Panels:

• Verlijmen op een vlakke, schone, droge en draagkrachtige ondergrond. 
• Indien niet voldoende vlak dan met een cementgebonden product uitvlakken.
• Tegels verlijmen met Ardex S27.
• Tegels vol en zat in de lijm verwerken en dit regelmatig in het werk controleren.
• Ondergrond en verwerking conform de in de bouw algemeen geldende regels/normeringen.
• Bij vochtbelaste binnentoepassingen adviseren wij uitsluitend verwerking met Ardex WA (Sto-

ne Panels Snow White Marble is daar niet toepasbaar).
• Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter, bij donkere 

Stone Panels in een afstand van max. 2,5 meter.

Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg 
uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

Stone Panels “Rustic”:

• Verlijmen op een vlakke, schone, droge en draagkrachtige ondergrond. 
• Indien niet voldoende vlak dan met een cementgebonden product uitvlakken.
• De achterzijde van de tegels dient volledig stofvrij te zijn.
• Tegels verlijmen met Ardex X77 aangemaakt met Ardex E90 (1:2) verdund met water.  

Op 258 kg Ardex X77 heeft u 4,5 kg Ardex E90 nodig en 9 liter water.
• Tegels vol en zat in de lijm verwerken en dit regelmatig in het werk controleren.
• Van een hoogte van 2,5 meter dienen de Stone Panels “Rustic” aanvullend mechanisch veran-

kerd te worden.

Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter , bij donkere  
Stone Panels “Rustic” in een afstand van max. 2,5 meter. 

Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg 
uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

Bovenstaande adviezen zijn louter ten titel van informatie en omdat elke situatie anders is, kunnen 
deze richtlijnen nooit als bindend worden beschouwd. Er kunnen dus ook geen enkele rechten 
worden ontleend aan voorgaande en bovenstaande richtlijnen en adviezen.
Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter , bij donkere Sto-
ne Panels “Rustic” in een afstand van max. 2,5 meter. 
Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg 
uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.
Bovenstaande adviezen zijn louter ten titel van informatie en omdat elke situatie anders is, kunnen 
deze richtlijnen nooit als bindend worden beschouwd. Er kunnen dus ook geen enkele rechten 
worden ontleend aan voorgaande en bovenstaande richtlijnen en adviezen.
Richt u voor een gedetailleerd en persoonlijk advies altijd tot een professionele verwerker. Hij is en 
blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Richt u voor een gedetailleerd en persoonlijk advies altijd tot een professionele verwerker. Hij is en 
blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Verwerkingsadvies Stone Panels Binnen



Stone Panels:

• Ondergrond moet zijn van beton, stabiel metselwerk of cementpleister en moet als dragende 
ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 

• Ondergrond moet voldoende ruw, stofvrij en vrij van andere loszittende of scheidende lagen 
zijn.

• Tegels verlijmen met Ardex 7+8, middels butter-floating methode uit te voeren (geen holle 
ruimtes!). Het verbruik is afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en bedraagt ca. 5 kg 
per m2.

• Vanaf een hoogte van 3,5 meter dienen de Stone Panels aanvullend mechanisch verankerd te 
worden.

• Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter, bij donkere 
Stone Panels in een afstand van max. 2,5 meter.

• Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegings-
voeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

• Gezien de complexiteit van de geveltechniek is dit advies slechts een algemene richtlijn. Het 
verdient aanbeveling om aanvullend technisch advies op te vragen.  

Vraag hiervoor naar ons uitgebreid verwerkingsadvies.

Stone Panels “Rustic”:

• Ondergrond moet zijn van beton, stabiel metselwerk of cementpleister en moet als dragende 
ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 

• Ondergrond moet ruw, stofvrij en vrij van andere scheidende lagen zijn.
• De achterzijde van de tegels dient volledig stofvrij te zijn.
• Tegels verlijmen met Ardex X77 aangemaakt met Ardex E90 (1:2) verdund met water.  Op 

258 kg Ardex X77 heeft u 4,5 kg Ardex E90 nodig en 9 liter water. Tegels verlijmen middels de 
butter-floating methode (geen holle ruimtes!).

• Van een hoogte van 2,5 meter dienen de Stone Panels “Rustic” aanvullend mechanisch  
verankerd te worden.

 
Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter , bij donkere 
Stone Panels “Rustic” in een afstand van max. 2,5 meter. 
Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg 
uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm. 

• Gezien de complexiteit van de geveltechniek is dit advies slechts een algemene richtlijn. Het 
verdient aanbeveling om aanvullend technisch advies op te vragen.

 
 
Vraag hiervoor naar ons uitgebreid verwerkingsadvies.

Specialist in Natuursteen en Keramiek
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