
Verwerking 
Stone Panels



• Verlijmen op een vlakke, schone en draagkrachtige ondergrond.
• Indien niet voldoende vlak, dan met cementgebonden product uitvlakken.
• Verwerken conform richtlijnen lijmleverancier en eventueel voorstrijken (bijv. ARDEX P52).
• Vol verwerken.
• ARDEX adviseert bij “Quarzite” verlijming met ARDEX X77 aangemaakt met ARDEX E90. 

(1:2 verdunt met water). Op 25 kg ARDEX X77 heeft u 4,5 kg ARDEX E90 nodig.
• ARDEX adviseert bij “Slate” en “Marble” verlijming met ARDEX X77.
• Ondergrond en verwerking conform de algemene regels der bouwkunst.
• Boven 2 meter hoogte moeten de panelen verankerd worden.

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 10mm.
• 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 25 

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 bewegings-
voeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg min. 10 mm.

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