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A L G E M E N E  A A N D A C H T S P U N T E N

GARANTIE EN 
KWALITEIT

Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Het niet 
correct opvolgen van de plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de 
bestrating negatief beïnvloeden en kan dus geen aanleiding geven tot 
enige klacht omtrent dit product. Het plaatsen of verwerken getuigt van 
goedkeuring van de producten. De eigenheid van bepaalde producten of 
bepaalde voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

 - Kalkuitbloeiing of kalkuitslag
 - Het niet mengen van de pakken
 - Onderlinge kleurschakeringen eigen aan het materiaal 
 - Kleurverschillen bij nabestelling
 - Verkeerd plaatsen van de onder- en/of bovenkant  

van de sierbestrating

Ondanks onze intensieve kwaliteitscontrole kunnen gebreken niet altijd 
vermeden worden. Wij vragen u om klachten over zichtbare gebreken 
steeds binnen de 8 dagen na levering schriftelijk in te dienen. Klachten 
over verborgen of onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk 
konden worden vastgesteld, dienen binnen drie maand na levering 
schriftelijk te worden meegedeeld. Bewaar steeds de productielabels die 
aanwezig zijn op de verpakkingen.

A L G E M E N E  A A N D A C H T S P U N T E N

ALGEMENE 
AANDACHTSPUNTEN

Bestelling 
Bereken zorgvuldig hoeveel tegels of stenen u nodig hebt. Houd bij de 
bestelling rekening met eventueel snijverlies. Bestel afhankelijk van het 
project en de soort bestrating ongeveer 5% van de totale hoeveelheid 
meer.

Controle bij levering
Controleer steeds alle materialen op juistheid bij de levering. Dit doet 
u door de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de 
productlabels op de verpakking na te lezen. Indien producten worden 
geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht 
aan het mengen om eventuele kleurverschillen te beperken. Controleer 
de producten op beschadigingen en andere zichtbare gebreken. Indien u 
schade opmerkt, gelieve de leverancier onmiddellijk te verwittigen. 

Stockage
Wij raden aan geleverde producten tot aan de plaatsing droog te 
stockeren en in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van 
de verpakking kan aanleiding geven tot kalkuitbloeiing of krassen op de 
producten. Om breuk te vermijden mogen de verpakkingen nooit op 
elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond 
geplaatst worden.

Kleurafwijkingen
Lichte onderlinge kleurafwijkingen zijn steeds mogelijk door het gebruik 
van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie 
nuancering en het vermijden van kleurverschillen kan u best minimum 
3 pakken mengen bij het plaatsen, verticaal afstapelen en verwerken. 
Probeer bijbestellingen te vermijden mits deze producten kunnen 
afwijken in kleur.

Kalkuitbloeiing of kalkuitslag
Bij betonproducten kan het voorkomen dat er een witte schijn verschijnt 
aan het oppervlak. Dit is een natuurlijk fenomeen. Kalkuitslag of 
kalkuitbloeiing ontstaat door een reactie van cement en vocht waardoor 
er ‘vrije’ kalk ontstaat. Indien deze kalk aan het oppervlak komt, ontstaat 
er een witte zoutachtige afzetting. De witte schijn zal geleidelijk aan 
verminderen en verdwijnen onder invloed van regen. 

Zichtzijde klinkers
Zowel bij cilinder- als in-line getrommelde klinkers is het belangrijk 
om rekening te houden met de onder- en bovenkant bij de plaatsing. 
Cilinder getrommelde klinkers hebben een gladde bovenkant en een 
ruwere onderkant. In-line getrommelde klinkers hebben enkel langs de 
bovenzijde of zichtzijde een fijne trommeling en een ruwe onderzijde. 
Bovendien worden deze met zichtzijde naar boven op de pallet 
gestapeld.

Fabricage of commerciële afmetingen
De fabricage afmetingen - de afmeting in de mal of productievorm - 
verschillen in de praktijk van de opgegeven maten. Een sierklinker van 
15x15 cm heeft bijvoorbeeld een fabricage afmeting van 14,8x14,8 cm.  
Houd hiermee rekening bij het bepalen van de afstand tussen de 
boordstenen. Vermits er op bestrating geringe maatafwijkingen zijn 
toegelaten, is de enige optie om een maatstaf te verkrijgen een rij 
stenen uit te leggen.

INTRO

U hebt met veel zorg een mooi product gekozen voor uw terras, pad 
of oprit. Bij het leggen zelf of bij het onderhoud achteraf, het Coeck 
assortiment is handig in gebruik. In deze brochure informeren wij u 
over de verschillende stappen naar een correcte opbouw.

Het uiteindelijke resultaat en de levensduur worden bepaald door 
een juiste plaatsing en een correct onderhoud. Alvorens te starten 
met de plaatsing raden wij aan deze plaatsingsinstructies zorgvuldig 
te lezen. Het niet in acht nemen van de vermelde instructies 
ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid. 
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V O O R B E R E I D E N D E  W E R K E N V O O R B E R E I D E N D E  W E R K E N

VOORBEREIDENDE WERKEN

Uitzetten met piketten en niveau bepalen Fundering, straatlaag, nivelleren met paslatten en niveaus diktes (*) De opgegeven waarden zijn louter informatief en hangen af van de vochtigheid van de gebruikte grondstoffen en de omgevingstemperatuur

1. Voorbereiding

Voor het project wordt aangevangen is het aangeraden een schets te 
maken met de afmetingen en inplanting. De buitenafmetingen zet u 
af met merkpaaltjes. Hierop kan de hoogte van de bestrating worden 
afgetekend en overgezet door middel van een waterpas en paslat, 
pasdarm of laser.

Houd bij het aanleggen van een buitenverharding ook rekening met 
een afwatering van 1 tot 2 cm per meter. Zorg ervoor dat de afwatering 
steeds van de woning wegloopt. Voorzie de afwatering in alle lagen van de 
opbouw, dus ook reeds in de fundering. Het niveau van de bestrating aan 
de gevel mag nooit boven de waterkering komen. 

Zorg er ook voor dat de bestrating altijd enkele centimeters boven de 
aansluiting met de tuin komt. Dit om vervuiling van de bestrating bij 
regenval of het maaien te vermijden. 

Stabiele ondergrond
Afhankelijk van de ondergrond moet men 
de grond voldoende diep uitgraven tot men 
een stabiele onderlaag bekomt. In de meeste 
gevallen is dit ongeveer 25 cm. Indien de 
ondergrond onvoldoende stabiel is moet 
u dieper uitgraven en een drainerende 
onderfundering voorzien van gebroken 
steenslag of betonpuin 0-20 of 0-40mm.  
Bij een stabiele ondergrond mag men geen 
verzakkingen meer zien bij het betreden. 

Drainerende ondergrond
Om kalkuitslag, verzakking en vorstschade 
te voorkomen moet de bodem onder de 
fundering voldoende drainerend zijn. Bij 
een geringe of onvoldoende drainerende 
ondergrond (bv. klei- of leemgrond) dient 
vooraf een drainage voorzien te worden. 
Dit kan door middel van een buizensysteem 
dat wordt aangesloten op een afvoerkanaal 
zoals een riolering of natuurlijke afvloeiing.

2. De ondergrond 
 
Om verzakkingen te vermijden is het belangrijk om te starten met een:

Egale ondergrond
Zorg ervoor dat de onderfundering 
egaal is over de gehele oppervlakte. Dit 
vergemakkelijkt de verdere verwerking. 
Een egale ondergrond is belangrijk voor 
het uiteindelijke loopcomfort en van 
belang voor een correcte plaatsing en 
lange levensduur van de geplaatste vloer of 
bestrating.

Gestabiliseerd zand of stabilisé
Mengeling van zand/cement met een 
verhouding cement van 100 tot 150kg/m³. 
Ideaal als fundering bij het aanleggen van 
verhardingen voor terras, tuinpad of oprit. 
Stabilisé wordt eveneens gebruikt voor het 
plaatsen van afboordingen. 

Chape
Mengeling van zand/cement met een 
verhouding cement van 250 tot 300kg/m³.  
Chape wordt gebruikt voor het maken van  
dekvloeren waarop rechtstreeks een afge-
werkte vloerbedekking wordt aangebracht. 
Deze fundering kan geplaatst worden 
op isolatie (zwevend) en al dan niet in 
combinatie met vloerverwarming. Voor 
het opvangen van spanningen en tegen 
scheurvorming kan er een wapeningsnet 
worden geplaatst.

Beton
Een fundering in beton is meer bestand 
tegen uitzetting dan stabilisé en chape, 
waardoor het meer geschikt is voor plaatsing 
van een bestrating die gevoeliger is aan 
scheurvorming bv. tegels. Houd er wel reke-
ning mee dat een betonplaat als fundering 
niet of zeer weinig waterdoorlatend is en 
er dus een drainage voorzien moet worden. 
Bij een betonplaat zal ook nog steeds een 
uitvullaag voorzien moeten worden, alvorens 
de bestrating kan geplaatst worden.

3. Verschillende types fundering
 
De fundering zorgt voor de draagkracht van de bestrating en moet geplaatst worden met 
een verval van 1 tot 2 cm per meter, aflopend naar de tuin. Dit om een goede waterafloop te 
verzekeren. Er zijn verschillende funderingen mogelijk: 

Hoe leg ik zelf een fundering in zandcement aan?
 
Indien u zelf een fundering wil aanleggen kan u hiervoor zand, cement 
en water mengen in een betonmolen. U kan ook reeds voorgemengde 
stabilisé in zakjes gebruiken. Hierbij hoeft u enkel water toe te voegen. 
Voor grote oppervlaktes kan u ook stabilisé in bulk laten leveren.

Wanneer de ondergrond is uitgegraven en de eventuele onderfundering 
werd opgevuld met steen- en betonpuin dan kan u beginnen met de 
stabilisé te verdelen. Dit doet u gelijkmatig over de volledige oppervlakte. 
Werk nooit meer af dan u binnen de 4 uur kan verwerken. Dit wil zeggen: 

aanmaken, verdelen, nivelleren en aftrillen. Het aftrillen van stabilisé die 
reeds verhard is zal namelijk schade toebrengen aan uw bestrating.

U werkt voor de aanleg best in 2 stappen: 

 - U begint met de fundering en verdicht deze met de trilplaat.
 - Na uitharding kan u hierop een straatlaag aanbrengen in stabilisé  

van 3 tot 4 cm.

De aanbevolen dikte van de fundering per toepassing kan u verderop 
deze brochure vinden.

Werkwijze plaatsing 
klinkers

 - Plan de werken
 - Ondergrond 

voorbereiden
 - Plaats de kantopsluiting
 - Leg de fundering 

voor uw klinkers aan
 - Plaats de straatlaag
 - Plaats de klinkers
 - Voeg de klinkers op
 - Tril ze af

Werkwijze plaatsing  
tegels

 - Plan de werken
 - Ondergrond 

voorbereiden
 - Begin met de 

kantopsluiting
 - Leg de fundering 

voor uw tegels aan
 - Leg de straatlaag aan
 - Plaats de tegels
 - Voeg de tegels op

MAATVERHOUDINGEN PER VOLUMEDEEL BENODIGDE HOEVEELHEID IN KG PER M3

Cement Rivierzand Wit zand Grind Cement Rivierzand Wit zand Grind Water (*)

Stabilisé 1 10 150 1500 75

Chape 1 5 300 1500 150

Beton 1 2 3 325 660 1300 160

Voegmortel 1 3 400 1400 125



grind

zandcement

stabilisé
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V O O R B E R E I D E N D E  W E R K E N

4. De straatlaag 
 
De straatlaag zorgt ervoor dat kleine dikteverschillen in bestrating of tegels weggewerkt kunnen 
worden. Deze mag dus niet verdicht worden vóór de plaatsting van de klinkers of tegels.

Het nivelleren van de straatlaag gebeurt met paslatten en een aluminium geleider. De paslatten 
plaatst u in de straatlaag op hoogte van de afgewerkte bestrating, min de dikte van de bestrating, 
met een speling van ± 1 cm. Zorg dat er een afwaterende helling is van 1 tot 2 cm per meter. 
Nivelleer met een aluminium aftrekrei en druk goed aan. Herhaal dit tot er geen stabilisé meer 
afkomt en u een mooi egaal vlak bekomt. Verwijder de paslatten uit de straatlaag en vul de holtes 
eventueel op met stabilisé. Nu kan u de bestrating plaatsten. 

Wat heb ik nodig?
 
Voor het correct aanleggen van een bestrating is niet enkel een goede voorbereiding van groot 
belang, maar ook het juiste gereedschap. Indien u over het juiste gereedschap beschikt zullen de 
werken niet enkel sneller evolueren, maar zal de afwerking ook beter zijn. Dit heeft u standaard 
nodig om zelf een sierbestrating aan te leggen:

Piketten Touw

Haakse
slijper

Potlood

Alu rei en
paslatten

Meet-
instrument

Waterpas

Plakspaan

Schop

Rubberen
hamer

Kruiwagen

Borstel

Beton-
molen

Trilplaat Bescherming

V O O R B E R E I D E N D E  W E R K E N
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Zijdelings aandrukken in bedding Boordsteen met fijne bovenzijde en doorsnede plaatsing

KANTOPSLUITING

1. Kantopsluiting 

Voor u de fundering aanbrengt, plaatst u de 
kantopsluiting. Deze brengt men aan om 
te voorkomen dat de bestrating loskomt, 
verschuift of verzakt. Verder voorkomt 
deze afboording ook het wegspoelen van de 
straatlaag. Mits een goede voorbereiding 
zijn boordstenen eenvoudig te plaatsen.

3. Bedding 

Alvorens de boordstenen te plaatsen wordt  
er een bedding aangebracht. Hiervoor ge- 
bruikt men een zand/cement mengsel met 
verhouding 150 kg/m3 cement. Deze bed- 
ding wordt gelijkmatig verdeeld in een 
laag van ± 5cm dikte.

2. Voorbereiding 

Zet de buitenafmetingen uit met merkpaal-
tjes. Hierna kan er bepaald worden hoe diep 
er moet worden uitgegraven. Om de diepte 
van de sleuf te bepalen moet men rekening 
houden met de aftekening op de piketten 
(niveau afgewerkte bestrating), de hoogte van 
de boordsteen en een bedding van ± 5 cm.

Indien u de boordsteen verdoken wil plaatsen 
dan worden deze ± 3 cm onder het boven-

4. Plaatsing 

Nu kan men de boordstenen stuk voor stuk plaatsen. Onze boordstenen zijn voorzien 
van tand- en groefverbinding zodat ze mooi op elkaar aansluiten. Zorg ervoor dat de 
boordstenen ook verticaal waterpas worden geplaatst. Ze horizontaal gelijk zetten met het 
touw kan met behulp van een rubberen hamer. Na de plaatsing moeten de boordstenen 
zijdelings worden aangevuld met een zandcementbed en goed worden aangedrukt.

Voor intensief berijdbare bestratingen worden de boordstenen geplaatst en 
aangevuld in een mager beton. Hoek- en passtukken kan men bekomen door de 
boordstenen op maat te verzagen met een haakse slijper met diamantschijf.

5. Afwerking 

Na de plaatsing kan men voorzichtig de randen terug opvullen met aarde waar nodig. Indien er  
bestrating wordt geplaatst moet men wachten tot de bedding van de boordstenen is uitgehard. 
Indien u de kantopsluiting wil afstemmen op de afmeting van de bestrating kan dit, maar wij  
raden wel steeds aan om de bestrating uit te leggen.

Bij plaatsing van bestrating die niet mag worden afgetrild - zoals bij tegels in beton, natuursteen 
of keramiek - kunnen de boordstenen ook achteraf geplaatst worden. Dit heeft als voordeel dat 
men de boordstenen perfect kan aansluiten aan de bestrating.

Belangrijk: Om een optimale afwatering 
te bekomen plaatst men de boordstenen 
altijd iets lager dan de bestrating.

Belangrijk: Onze boordsteen met smalle 
bovenzijde kan ook verdoken geplaatst 
worden zodat de bestrating rechtstreeks 
overloopt met de (gras)begroeiing.

 

niveau van de bestrating geplaatst. Houd hier 
ook rekening mee bij het uitgraven. Voor het 
egaal uitgraven kan u het gespannen touw  
gebruiken als leidraad.

Bij minder grote oppervlaktes kan men 
reeds een rij klinkers of tegels uitleggen 
en de breedte afstemmen. Zo beperkt 
u het verzagen tot een minimum.
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P L A A T S I N G S V O O R S C H R I F T E N  B E T O N

BETON
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Legverbanden 22 x 11      16
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Plaatsing bloembakken     23
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P L A A T S I N G S G I D S  B E T O N P L A A T S I N G S G I D S  B E T O N

PLAATSING SIERKLINKERS

Doorsnede opbouw voor terras of tuinpad Doorsnede opbouw voor oprit

1. Ondergrond 

Maak de ondergrond stabiel en gebruiksklaar. Zorg dat deze goed verdicht en droog is. 
 
Graaf de koffer uit volgens volgende formule :
dikte fundering + (eventuele onderfundering) + dikte straatlaag + dikte bestrating 

Aanbevolen dikte klinker 

Terras / tuinpad 4, 5 of 6 cm
Oprit  5, 6 of 8 cm

2. Onderfundering 

Graaf eventueel wat dieper uit als de grond nog niet voldoende draagkracht heeft of stabiel is. Vul 
deze op met gebroken steenslag of betonpuin 0/20 of 0/40. Tril het geheel af met de trilplaat tot 
een egaal vlak.

4. Fundering 

Plaatsing op zandcementbed - samenstelling: 
 - Rivierzand 0/2 of 0/4
 - 100 à 150 kg cement per m3

Leg de paslatten en trek de fundering recht met een rei. De fundering moet gelegd worden met 
een verval van 1 tot 2 cm per lopende meter, weg van het huis. Dit om een goede waterafloop  
te verzekeren.

3. Kantopsluiting 

Voor u de fundering aanbrengt, plaatst u de kantopsluiting. Meer info over de kantopsluiting op p.9 

Aanbevolen dikte fundering 

Terras / tuinpad ± 10 cm
Oprit  ± 15 cm

Verdichten met trilplaat 

Terras / tuinpad     zakt 2 tot 3 cm
Oprit               zakt 3 tot 4 cm

straatlaag

klinkers + watergreppel

fundering

ondergrond

boord-
steen

fundering
en stut

ondergrond

fundering

sierklinkers

straatlaag
kantopsluiting

Plaatsing op stabilisé in halfsteensverband en streklaag Inkeren met voegzand / biozand Aftrillen met trilplaat voorzien van rubberen zool

5. Straatlaag 

Na correcte afwerking van de fundering start 
u met het plaatsen van de straatlaag. De 
straatlaag wordt ± 3 cm dik aangelegd.  
 
De straatlaag bestaat uit :
 - Zand/cement of
 - Zuiver rivierzand 0/4 of
 - Split 1/3 — 2/5 

Leg de paslatten en trek de straatlaag gelijk.
Een straatlaag mag nooit verdicht worden !

6. Plaatsing 

Begin met het plaatsen van een streklaag 
tegen de boordstenen en plaats hier de 
klinkers en passtukken tegen in verband. 
Plaats de klinkers tegen elkaar. De meeste 
van onze sierklinkers zijn voorzien van af-
standshouders.  
 
Vierkante sierklinkers worden geplaatst 
in halfsteensverband. Passtukken kunnen 
verzaagd worden uit hele klinkers.  
 
Werk steeds van op de geplaatste klinkers. 
Zo wordt de straatlaag niet geschonden. 
Vermijd vervuiling door het zaagwerk niet uit 
te voeren op reeds geplaatste sierklinkers.

7. Afwerking 

Na het plaatsen van de klinkers en alvorens 
ze aan te trillen, borstelt u ze onmiddellijk in 
met zuiver wit kwartszand 0/1 of Biozand. 
Vervolgens kan het oppervlak aangetrild 
worden met een trilplaat voorzien van een 
rubberen zool. 

Tril af vanaf de rand van het klinkeroppervlak 
en beweeg langzaam naar het midden toe. 

Voeg na het trillen herhaaldelijk op tot de 
voegen volledig verzadigd zijn. Laat geen grote 
hoeveelheden zand op de klinkers liggen om 
vlekken te vermijden.
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P L A A T S I N G S G I D S  B E T O N P L A A T S I N G S G I D S  B E T O N

Doorsnede opbouw voor terras of tuinpad Doorsnede opbouw voor oprit

PLAATSING BETONSTRAATSTENEN

1. Ondergrond 

Maak de ondergrond stabiel en gebruiksklaar. Zorg dat deze goed verdicht en droog is. 
 
Graaf de koffer uit volgens volgende formule :
dikte fundering + (eventuele onderfundering) + dikte straatlaag + dikte bestrating 

Aanbevolen dikte klinker 

Terras / tuinpad 5 of 7 cm
Oprit / parking 8 of 10 cm

2. Onderfundering 

Graaf eventueel wat dieper uit als de grond nog niet voldoende draagkracht heeft of stabiel is. Vul 
deze op met gebroken steenslag of betonpuin 0/20 of 0/40. Tril het geheel af met de trilplaat tot 
een egaal vlak.

4. Fundering 

Plaatsing op zandcementbed - samenstelling : 
 - Rivierzand 0/2 of 0/4
 - 100 à 150 kg cement per m3

Leg de paslatten en trek de fundering recht met een rei. De fundering moet gelegd worden met 
een verval van 1 tot 2 cm per lopende meter, weg van het huis. Dit om een goede waterafloop  
te verzekeren.

3. Kantopsluiting 

Voor u de fundering aanbrengt, plaatst u de kantopsluiting. Meer info over de kantopsluiting op p.9

Aanbevolen dikte fundering 

Terras / tuinpad ± 10 cm
Oprit / parking ± 15 cm

Verdichten met trilplaat 

Terras / tuinpad     zakt 2 tot 3 cm
Oprit / parking      zakt 3 tot 4 cm

ondergrond

fundering

betonstraatsteen

straatlaag
kantopsluiting

straatlaag

betonstraatstenen + watergreppel

fundering

ondergrond

boord-
steen

fundering
en stut

Plaatsing op stabilisé in hsv en streklaag Inkeren met voegzand / biozand Aftrillen met trilplaat voorzien van rubberen zool

5. Straatlaag 

Na correcte afwerking van de fundering start 
u met het plaatsen van de straatlaag. Voorzie 
een afwatering van 1 à 2 cm per meter. 
 
De straatlaag bestaat uit :
 - Zand/cement (verhouding fundering)
 - Zuiver rivierzand 0/4 of
 - Zuiver fijne steenslag 1/3 — 2/5 

Leg de paslatten en trek de straatlaag gelijk.
Een straatlaag mag nooit verdicht worden !

6. Plaatsing 

Begin met het plaatsen van 1 of 2 rijen be- 
tonstraatstenen (de streklaag) tegen de  
boordstenen. Plaats de straatstenen tegen  
elkaar. Onze betonstraatstenen zijn voorzien 
van kleine afstandshouders. 

Betonstraatstenen kunnen in verschillende 
verbanden gelegd worden (zie p.16). Om het 
zaagwerk te beperken beschikken wij over 
halve betonstraatstenen in diktes van 
7, 8 en 10 cm.

Werk steeds van op de geplaatste stenen. 
Zo wordt de straatlaag niet geschonden. 
Vermijd vervuiling door het zaagwerk niet uit 
te voeren op reeds geplaatste straatstenen.

7. Afwerking 

Na het plaatsen van de straatstenen en 
alvorens ze aan te trillen, borstelt u ze 
onmiddellijk in met zuiver wit kwartszand 0/1 
of Biozand. Vervolgens kan het oppervlak 
aangetrild worden met een trilplaat voorzien 
van een rubberen zool.  
 
Tril af vanaf de rand van het klinkeroppervlak 
en beweeg langzaam naar het midden toe.  
 
Voeg herhaaldelijk op tot de voegen volledig  
verzadigd zijn. Laat geen grote hoeveelheden  
zand op de klinkers liggen om vlekken te ver- 
mijden.
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PLAATSING WATERDOORLAATBARE BESTRATING

Doorsnede opbouw voor terras of tuinpad Doorsnede opbouw voor oprit

1. Ondergrond 

Bij het plaatsen van waterdoorlaatbare bestrating is de ondergrond van cruciaal belang. Alvorens te 
beginnen met het uitgraven van de fundering zal men eerst het type ondergrond moeten bepalen.

Naargelang de doorlatendheidsfactor "k" onderscheidt men de volgende categorieën van grond: 

 - Zeer doorlatende ondergrond > 10-4 m/s
 - Goed doorlatende ondergrond > 10-4 > k > 10-6 m/s
 - Weinig doorlatende ondergrond > 10-6 > k > 10-8 m/s
 - Bijna ondoorlatende ondergrond k < 10-8 m/s

Voor de verschillende grondsoorten kunnen de volgende doorlatendheidscoëfficiënten 
worden aangenomen: 

 - Zand / grind / lemig zand  > 10-4 m/s
 - Zandig leem   > 10-4 > k > 10-6 m/s 
 - Leem    > 10-6 > k > 10-8 m/s
 - Klei    k < 10-8 m/s

Aanbevolen dikte steen 

Terras / tuinpad 6 cm
Oprit / parking 8 - 10 cm

fundering

bestrating

ondergrond

onderfundering

straatlaag
kantopsluiting fundering

bestrating

ondergrond

onderfundering

straatlaag

kantopsluiting

Optie A: zeer doorlatend Optie B: goed doorlatend Optie C: weinig doorlatend Optie D: bijna ondoorlatend
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1    Waterdoorlaatbare klinkers

2    Voegvulling

3    Straatlaag   

4    Fundering  

5    Onderfundering   

6    Ondergrond

7    Doorlatend geotextiel 

8    Afvoerbuis, drainage

9    Waterdoorlatend membraan

LEGVERBANDEN 22 x 11
Een legverband beschrijft de manier waarop de klinkers of straatstenen geplaatst worden, 
met een specifiek patroon als resultaat. De keuze voor een bepaald legverband is eerder een 
esthetische keuze, maar kan ook afhangen van de verwachte belasting op het wegdek.

Halfsteensverband

In een halfsteensverband verspringen de stenen per rij steeds een halve steen. Het is 
een verband dat snel gelegd kan worden en is ook de vaakst voorkomende legwijze. 
Het halfsteensverband is minder gevoelig voor maatafwijkingen en wordt vooral 
gebruikt voor paden en terrassen. U ziet dit patroon ook vaak terug in voetpaden.

Keperverband

Bij het keperverband staan de stenen om en om een kwartslag ten opzichte van elkaar, 
maar liggen de stenen 45° ten opzichte van de as van de weg. Hierbij worden de stenen 
dus als een visgraat gelegd. De V-vorm is altijd haaks op de rijrichting. Het grote 
pluspunt van het keperverband is de goede stabiliteit. Een keperverband wordt vaak 
gebruikt bij openbare verhardingen vanwege de zeer hoge belastbaarheid van de stenen.

Elleboogverband

Het elleboogverband is een variant op het keperverband. Het patroon is identiek, 
maar de richting volgt die van de straat. Dit verband zorgt voor een snelle plaatsing en 
is daarom vooral toegepast voor de aanleg van parkeerstroken, inritten van tuinen,  
toegangswegen naar parkeerterreinen en in sierbestrating. Een voordeel ten opzichte 
van het keperverband is dat het slijpwerk bij het elleboogverband beperkt is.

Blokverband

Bij een blokverband vormen de stenen in twee-, drie- of viertallen een vierkant, af-
hankelijk van de breedte van de steen. De blokken kunnen recht of diagonaal worden 
gelegd, maar ook verspringend. 
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4. Fundering 

Drainerend schraal beton of ongebonden steenslagfundering met continue korrelverdeling vb. 0/32 
(volgens de type bestekken SB250, TB 2000, RW99). Geen fundering uit zandcement.

Graaf de koffer uit volgens volgende formule :
dikte fundering + (eventuele onderfundering) + dikte straatlaag + dikte bestrating

2. Onderfundering 

Graaf eventueel wat dieper uit als de ondergrond nog niet voldoende draagkracht heeft of stabiel is. 
Vul deze op met ongebonden steenslag 0/32 tot een minimum dikte van 15 cm.

Verdichten met trilplaat 

zakt 2 tot 3 cm 

Aanbevolen dikte fundering 

Terras / tuinpad ± 10 cm
Oprit / parking ± 15 cm

3. Kantopsluiting

Voor u de fundering aanbrengt, plaatst u de kantopsluiting. Meer info over de kantopsluiting op p.9

Plaatsing waterdoorlatende betonstraatstenen op split in verband met streklaag Plaatsing waterdoorlatende klinkers op split in verband met streklaag

Grasbetontegels

Ook grasbetontegels kunnen als waterdoorlaatbare bestrating worden gebruikt. Deze tegels 
kunnen worden opgevuld met teelaarde of split. Hiervoor wordt best een mengsel gebruikt van 
teelaarde en scherp zand. Vullen tot 2 cm onder de rand en inzaaien met een sterke grassoort 
(2-3kg per 100m3 verharding) of met split 1/3 of 2/4.

5. Straatlaag 

Na correcte afwerking van de fundering start 
u met het plaatsen van de straatlaag. De 
straatlaag wordt ± 4 tot 5 cm dik aangelegd. 
 
De straatlaag bestaat uit :
 - Zuiver rivierzand 0/4 of
 - Zuiver fijne steenslag 0/6 — 2/6 

Leg de paslatten en trek de fundering gelijk. 
Een straatlaag mag nooit verdicht worden !

6. Plaatsing 

Plaats de straatstenen tegen elkaar. Onze 
waterdoorlaatbare bestrating is voorzien 
van afstandshouders.

Werk steeds van op de geplaatste klinkers.
Zo wordt de straatlaag niet geschonden. 
Vermijd vervuiling door het zaagwerk niet uit 
te voeren op reeds geplaatste straatstenen.

7. Afwerking 

Het oppervlak kan aangetrild worden met 
een trilplaat voorzien van een rubberen zool. 
 
Tril af vanaf de rand van het klinkeroppervlak 
en beweeg langzaam naar het midden toe. 
Opvoegen met een fijne voegsplit 1/3 of 
2/4. Het voegmateriaal moet een water-
doorlatendheid hebben van 5,4 x 10-5 m/s 
vb. kalksteenslag 2/4 of basalt 1/3.

Aftrillen met trilplaat voorzien van rubberen zool Opvullen met waterdoorlaatbare voegsplit
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1. Ondergrond 

Maak de ondergrond stabiel en gebruiksklaar. Zorg dat deze goed verdicht en droog is. 
 
Graaf de koffer uit volgens volgende formule :
dikte fundering + (eventuele onderfundering) + dikte straatlaag + dikte bestrating

2. Onderfundering 

Graaf eventueel 20 cm dieper uit indien de ondergrond niet stabiel is. Vul deze op met gebroken 
steenslag of betonpuin 0/20 of 0/40. Tril het geheel af met de trilplaat tot een egaal vlak.

4. Fundering 

Plaatsing op zandcementbed - samenstelling:
 - Rivierzand 0/2 of 0/4
 - 100 à 150 kg cement per m3

Leg de paslatten en trek de fundering recht met een rei. De fundering moet gelegd worden met 
een verval van 1 tot 2 cm per lopende meter, weg van het huis. Dit om een goede waterafloop  
te verzekeren.

3. Kantopsluiting 

Voor u de fundering aanbrengt, plaatst u de kantopsluiting. Meer info op p.9

Aanbevolen dikte tegel 

Terras / tuinpad 4 - 5 cm

Aanbevolen dikte fundering

Terras / tuinpad ± 10 cm

Verdichten met trilplaat 

zakt 2 tot 3 cm

PLAATSING TERRASTEGELS

betontegels

onderfundering

fundering kantopsluiting

ondergrond

straatlaag

Doorsnede opbouw voor terras/tuinpad Plaatsing tegels aankloppen met rubberen hamer

LEGVERBANDEN WATERDOORLAATBARE BESTRATING

Halfsteensverband

In een halfsteensverband verspringen de stenen per rij steeds  
een halve steen. Het is een verband dat snel gelegd kan worden 
en is ook de vaakst voorkomende legwijze. Het halfsteensverband 
is minder gevoelig voor maatafwijkingen en wordt vooral gebruikt 
voor paden en terrassen. U ziet dit patroon ook vaak terug in 
voetpaden.

Keperverband

Bij het keperverband staan de stenen om en om een kwartslag ten opzichte van 
elkaar, maar liggen de stenen 45° ten opzichte van de as van de weg. Hierbij worden 
de stenen dus als een visgraat gelegd. De V-vorm is altijd haaks op de rijrichting. Het 
grote pluspunt van het keperverband is de goede stabiliteit. Een keperverband wordt 
vaak gebruikt bij drukke straten vanwege de zeer hoge belastbaarheid van de stenen.

Kruisverband

In een volsteensverband plaatst u de tegels recht boven elkaar en dit is het meest 
eenvoudige legmotief. De tegels worden hierbij met de zijden en hoeken tegen elkaar 
aan geplaatst. Het voordeel van dit legverband is dat u eenvoudig kunt berekenen 
hoeveel tegels u nodig hebt en dat er weinig zaag- en knipwerk is.

Elleboogverband

Het elleboogverband is een variant op het keperverband. Het patroon is identiek, 
maar de richting volgt die van de straat. Dit verband zorgt voor een snelle plaatsing 
en is daarom vooral toegepast voor de aanleg van parkeerstroken, inritten van tuinen, 
toegangswegen naar parkeerterreinen en in sierbestrating. Een voordeel ten opzichte 
van het keperverband is dat het slijpwerk bij het elleboogverband gemakkelijker is.

Een legverband beschrijft de manier waarop de klinkers of straatstenen geplaatst worden, met een specifiek 
patroon als resultaat. De keuze voor een bepaald legverband is eerder een esthetische keuze, maar kan ook 
afhangen van de verwachte belasting op het wegdek.
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1. Bloembakken als scheidingsmuur 

Bij plaatsing van onze bloembakken in sierbeton, als scheidingswand of 
tuinwand zonder zijdelingse druk, volstaat een laag grind of stabilisé als 
ondergrond. Het is wel van belang dat de eerste laag perfect waterpas 
wordt geplaatst om een verdere stapeling mogelijk te maken. Dit kan  
aan de hand van een gespannen touw tussen twee palen. 

Stapel de volgende rijen verticaal op elkaar in half verband, zo 
bekomt men ook zijdelingse openingen waar beplanting mogelijk is. 
De bloembakken zijn langs onder open zodat men door opvulling 
met aarde een solide en volle wand bekomt.

Onze bloembakken zijn voorzien van een holle en bolle 
verbinding zodat ze mooi op elkaar aansluiten. Hierdoor zijn ook 
hoekverbindingen en speciale vormen probleemloos mogelijk.

3. Plaatsingsschema Cinthia Plaatsingsschema Maan en Mini

2. Bloembakken als grondkering 

Ook het gebruik van onze bloembakken als grondkering is perfect 
mogelijk. Hier dient er extra aandacht besteed te worden aan de 
fundering en de wijze van stapeling. Er is namelijk een aanzienlijke 
zijdelingse druk aanwezig. Om deze druk op te vangen dienen de 
bloembakken trapsgewijs gestapeld te worden. Plaatsing op een 
fundering van zand/cement is hierbij noodzakelijk. Bij hoogtes 
van meer dan 1,5 m wordt aangeraden om te werken met een 
fundering van beton en de eerste 2 rijen van bloembakken ook 
verticaal te voorzien van wapening. Dit kan door verticale betonijzers 
met een diameter van 10 mm te verankeren in de fundering.

Deze plaatsingsvoorschriften zijn van toepassing voor al onze types 
bloembakken Cinthia, Maan en Mini.

PLAATSING BLOEMBAKKEN

Bloembakken als scheidingsmuur Bloembakken als keermuur

Biedt veel mogelijkheden: golvende muren, afscheidingen van 
borders, trapsgewijze composities, piramides, enz.

laag 1 laag 1laag 2 laag 2

ofof

Langs twee kanten beplanten, of de plantopeningen beperken door 
de bloembakken boven elkaar te plaatsen. Perfect voor vrijstaande 
scheidingswanden.

7. Afwerking plaatsing zonder voeg

Laat enkele dagen uitharden nadat uw 
terras gelegd is. Keer pas daarna de voegen 
volledig in met zuiver wit kwartszand of 
Biozand. Voeg herhaaldelijk op tot de voegen 
volledig verzadigd zijn. Laat geen grote 
hoeveelheden zand op de tegels liggen om 
vlekken te vermijden. Vermijd ongewassen 
of gekleurd zand, dit zorgt voor vlekken.

5. Straatlaag 

Na correcte afwerking van de fundering start u 
met het plaatsen van de straatlaag. Deze bestaat 
uit zand/cement (zelfde verhouding fundering). 

Leg de paslatten en trek de straatlaag gelijk. 
Een straatlaag mag nooit verdicht worden !

6. Plaatsing 

Leg de eerste rij terrastegels perfect gelijk. Span een touw om een 
rechte lijn aan te houden. Werk daarna de volgende rijen af op 
dezelfde manier. Trek samengaand de straatlaag gelijk af. 

Plaats de tegels vertrekkend van de gevel en klop ze op de juiste hoogte 
met een rubberen hamer. De tegels mogen nooit afgetrild worden!

Niet aftrillen Inkeren met voegzand Voegen met voegspecie

Tip 

Terrastegels zijn verkrijgbaar met of zonder coating. Een coating van synthetische hars zorgt voor 
minder snelle hechting van vetten, mos of ander vuil. 

Afwerking plaatsing met voeg

Bij bredere voegen van ± 1 cm voegt men op met een voegspecie.  
Deze kan u volledig zelf maken. 

Samenstelling voegspecie: 
 - Zuiver wit kwartszand 0/1 en
 - 400kg cement/m3 

(bij voorkeur wit cement)

Doe er een weinig water bij zodat men een droge voegspecie krijgt. Keer de voeg-
specie in en druk aan met een voegijzer. Zorg dat de voegen goed gevuld zijn. 
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PLAATSING OP TEGELDRAGERS
Bij deze techniek wordt de vloerbedekking opgelegd op tegeldragers. Ze bieden een perfecte 
oplossing voor verhoogde terrasvloeren. Deze tegeldragers bestaan uit kunststof en zijn 
verkrijgbaar in een vaste of regelbare hoogte. Een speciale sleutel is verkrijgbaar voor het 
instellen van de hoogte van de tegeldrager. Een ophoogstuk is apart te verkrijgen om hoogtes 
te realiseren die niet standaard zijn.

Voordelen 

 - Er is geen straatlaag of tegellijm nodig.
 - Door de aanwezigheid van de open voegen is er geen risico op 

scheurvorming en wordt regenwater onmiddellijk afgevoerd.
 - Er is geen contact met een legmortel, waardoor de 

vorming van kalkuitbloeiingen vermeden wordt.
 - De tegels kunnen gedemonteerd en hergebruikt 

worden door de losse plaatsing van de tegels.
 - Op dakterrassen kan men eenvoudig inspectie 

doen bij eventuele waterschade.

Welke tegels kunnen geplaatst worden op tegeldragers?

Formaat Aanbevolen  
min. dikte

Aantal 
 tegeldragers

Betontegels 30x30 – 40x40 3,5 cm 4

50x50 4,5 cm 4

Nadelen 

 - Door de losse plaatsing kunnen kleine bewegingen 
tussen de tegels voorkomen.

 - Een licht hol geluid kan optreden wanneer men op de tegels loopt.  
Dit kan wel verminderd worden door het gebruik van de  
isolatie-vulplaatjes. Hoeveel tegeldragers heb ik nodig?  

 
Bepaal het aantal tegeldragers volgens volgende formule:
(aantal tegels in lengterichting + 1) x (aantal tegels in dwarsrichting + 1) = aantal benodigde tegeldragers

Deze berekening houdt geen rekening met extra tegeldragers ter ondersteuning in het midden. Bij 
grote of rechthoekige formaten is extra ondersteuning nodig. Tel deze op bij de uitkomst  
van de formule.

1. Ondergrond 

Tegeldragers worden geplaatst op een stabiele en vlakke ondergrond. Indien er geen vlakke onder- 
grond is dient men eerst een uitvullaag aan te brengen door middel van een chape of egalisé.  
Indien de ondergrond waterdicht is dient deze in helling geplaatst te zijn. 

2. Plaatsing
 
Plaats de eerste tegel op de tegeldragers. Doe dit op de juiste hoogte 
en waterpas in beide richtingen. De hoogte van de tegeldrager kan 
aangepast worden door het voetstuk vast te houden en te draaien 
aan het middenstuk. Dit kan handmatig of met een bijhorende 
sleutel. Wanneer de eerste tegel geplaatst is, kan men de rest van 
de tegels plaatsen voortgaande op de reeds geplaatste tegel.

Op grote oppervlaktes
Bij grotere oppervlaktes kan men best werken met een touw om de  
correcte hoogte aan te houden. Plaats eerst een tegel aan het begin 
en het einde op tegeldragers. Doe dit op de correcte hoogte en span 
een touw van tegel naar tegel. Zo kan men de rest van de tegeldragers 
afstemmen in de hoogte. Kijk steeds na met een waterpas of de dwars-
richting ook pas ligt. De hoogte kan nog gecorrigeerd worden wanneer  
de tegel geplaatst is.

 

Ter ondersteuning aan de randen kan men een tegeldrager tussen 2 
tegels schuiven. Hiervoor dient men de 2 tegenovergestelde clips af 
te breken. Dit kan handmatig of met een kniptang. In hoeken of als  
ondersteuning in het midden van de tegel dienen de 4 clips verwijderd  
te worden zodat de tegeldrager volledig onder de tegel kan worden 
geschoven. 

Op een dakterras
Bij plaatsing op een dakterras waar de dagkanten schuin aflopen 
en men geen tegeldrager kan plaatsen kan er gewerkt worden 
met zakjes gevuld met zandcement ter ondersteuning.

Plaatsing van tegeldragers aan randen door middel van afbreken van 2 clipsen Plaatsing van tegeldragers aan hoeken door middel van afbreken van 4 clipsen
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PLAATSING AFVOERGEULEN
Het plaatsen van een afvoergeul in uw terras is geen overbodige luxe. Het zorgt voor een optimale 
afwatering en zorgt ook voor een makkelijke afvoer van kuiswater. Er bestaan afvoergeulen met een 
vlak rooster en voor een meer esthetische afwerking zijn er ook goten met lijnafwatering. Voor een  
plaatsing met beperkte inbouwhoogte bestaan er ook speciale goten met een minimale hoogte.

1. Sleuven uitgraven 

Graaf het gedeelte uit waar je de goten gaat plaatsen. Steek eventuele graszoden af en graaf een  
sleuf uit waar de goten komen. Neem een bredere sleuf dan de goot zelf. Plaats alvast de afvoer-
buis en het aansluitpunt van de afloop waarop de goot zal aangesloten worden.

4. Op maat snijden 

Het laatste element zal je op maat moeten snijden. Dit gebeurt met een haakse slijpmachine 
voor goten uit polyester-beton en een metaalzaag voor goten uit plastic. Een hoek kan men 
maken door de goot in verstek te slijpen, de verbinding te verlijmen en de binnenkant af te kitten 
met een silicone. Bij de plastic goten bestaan er speciale hulpstukken om hoeken te maken.

2. Gestabiliseerd zand aanbrengen 

Voorzie een bedding van zandcement 
(stabilisé) met een verhouding 150kg cement/
m³ over de gehele lengte. Houdt hierbij 
rekening met de hoogte van de bestrating. De 
bedoeling is dat de afvoergeulen ± 3mm onder 
het niveau van de bestrating komen.

3. Plaatsing 

Plaats de eerste afvoergeul op de juiste hoogte 
en voorzie de aansluiting op de afvoerbuis. Het 
is niet nodig om de afvoergeulen in verval te 
plaatsen. Het water zal wegvloeien zodra het 
water stijgt in de goot. Wanneer de eerste 
afvoergeul is geplaatst, kunnen de volgende 
stukken aaneengesloten worden. 

5. Afwerking 

Wanneer de goten geplaatst zijn worden de 
zijkanten opgevuld met stabilisé en goed 
aangedrukt. Wanneer de stabilisé is uitgehard 
kan de bestrating worden aangewerkt, zodat 
deze mooi aansluit. Om te verhinderen dat er 
overvloedig maaigras in de goot terechtkomt 
kan de goot ± 30cm in de bestrating worden 
ingewerkt in plaats van op het uiteinde.

 

Om het niveau en de rechte lijn aan te 
houden kan er een touw gespannen worden 
over de volledige lengte. De verbinding tussen 
de stukken worden, net zoals de eindplaatjes, 
langs de binnenkant verlijmd en waterdicht 
gemaakt met een waterbestendige silicone.

Hoeken maken en op maat snijdenPlaatsing afvoergeulen

PLAATSING KLINKERDEKSELS
Ligt er een regenput of een andere inspectieput onder je klinkerterras, -pad of -oprit? Een 
klinkerdeksel boven de put biedt uitkomst, plaats het deksel in volgende vier stappen.

1. Voorbereiding 

Bekijk goed waar het klinkerdeksel moet komen. Zo weet je precies in welk verband je de stenen 
moet leggen, om te zorgen dat het deksel goed op de bestrating aansluit. Reken uit hoeveel stenen 
je ongeveer nodig hebt voor het vullen van het deksel.

4. Afwerking 

Voeg de klinkers op na uitharding van de 
mortel met voegzand. Doe dit tot de voegen 
volledig verzadigd zijn. 

2. Fundering klinkerdeksel 

De binnenrand van de putrand smeer je goed in met mortel. Plaats de afdekplaat in de putrand 
en zet hem vast op de gewenste hoogte in de mortel. Draai de bijgeleverde bouten aan tot de 
aanslag. De opening tussen de putrand en de afdekplaat dicht je met kleefband of siliconen. Vul 
de afdekplaat met mortel: de hoeveelheid mortel wordt bepaald door de oppervlakte van het 
deksel en de dikte van de stenen/tegels.

3. Plaatsing 

Maak de klinkers eventueel op maat met 
een klinkerknipper of tegelzaag. Leg de 
klinkers in het gewenste verband in de 
mortel. Meet met een waterpas of de 
klinkers overal gelijk en waterpas liggen.

Plaatsing klinkers in dekselPlaatsing klinkerdeksel
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1. Sierbestrating in beton

Onderhoud na plaatsing
Na de plaatsing en het aftrillen het voegzand herhaaldelijk inkeren tot de voegen volledig 
verzadigd zijn. Nooit hopen zand op de klinkers laten liggen, dit kan vlekken veroorzaken.

Regelmatig onderhoud
Om je bestrating blijvend mooi te houden, volstaat het om ze regelmatig af te borstelen met een 
stijve borstel en sporadisch te reinigen met zuiver water. Het reinigen onder hoge druk wordt 
afgeraden omdat dit het oppervlak van de sierbestrating aantast en ruwer maakt en hierdoor het vuil 
sneller zal hechten. Ook het reinigen met chemische reinigingsmiddelen en chloor moet vermeden 
worden. Verwijder ook regelmatig dode bladeren. Zo voorkom je vlekken ten gevolge van zuren.

ONDERHOUD
Een terras of oprit krijgt heel wat te verduren. Het is dan ook normaal dat uw klinkers of tegels 
na verloop van tijd tekenen van verontreiniging beginnen te vertonen. Je wil natuurlijk dat je 
terras weer schoon is. Bedenk echter dat grondige methodes vaak meer kwaad dan goed doen. 
Lees zorgvuldig de verpakking van schoonmaakmiddelen en doe altijd eerst een test op een 
kleine onopvallende plaats. Hieronder vindt u enkele tips.

Besproeien met water alvorens te reinigen Schuren met water en natuurlijke zeep

3. Groene aanslag

Algen en mossen kunnen zich vormen op vochtige plaatsen. Dit kan in de loop vande  tijd een 
groene aanslag geven aan het oppervlak van de bestrating. Net zoals kalkuitbloei is dit een natuurlijk 
fenomeen en kan de groene aanslag eenvoudig verwijderd worden met producten die verkrijgbaar 
zijn in de handel. Deze producten tasten het oppervlak van de bestrating niet aan en werken tevens 
preventief, vb HG groene aanslagreiniger, Aquaplan anti-mos , Lithofin Allex, …

4. Hardnekkige vervuiling

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals vb. vetvlekken, olievlekken, verfvlekken, 
roestvlekken,... kan u best ten rade gaan bij uw leverancier. Afhankelijk van het type vervuiling 
bestaan er op de markt specifieke reinigingsproducten. Raadpleeg hiervoor steeds uw leverancier  
voor de richtlijnen.

2. Kalkuitbloeiing

Kalkuitslag of kalkuitbloeiing ontstaat door een reactie van cement en 
vocht waardoor er “vrije kalk” ontstaat. Indien deze kalk, zelfs in zéér 
kleine mate, aan het oppervlak komt ontstaat er een witte zoutachtige 
afzetting. Het is een natuurlijk fenomeen dat geleidelijk aan verdwijnt.

Indien u toch een behandeling wil toepassen om dit proces te versnellen 
kan dit met een cementsluierverwijderaar. Hiervoor zijn er in de 
handel verschillende producten beschikbaar vb. HG, Lithofin,… Dit zijn 
producten op basis van zuren waardoor de kalk sneller zal oplossen. Volg  
 

bij het gebruik van deze producten nauwlettend de gebruiksvoorschriften 
en test telkens eerst uit op een minder zichtbare plaats.

Preventief kan u eventueel een impregnatie (hydrofuge) aanbrengen 
op uw klinkers om de poriën waterdicht te maken. Dit natuurlijk enkel 
wanneer er nog geen kalkuitslag zichtbaar is. Een hydrofuge zorgt er ook 
voor dat de kleur van de bestrating langer behouden blijft. Druk wordt 
afgeraden, omdat dit het oppervlak van de sierbestrating aantast en 
ruwer maakt en hierdoor het vuil sneller zal hechten.
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