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      T075 Terrastegels 

Omschrijving: 

 

De terrastegel heeft een totale dikte van ± 4 cm en is samengesteld uit een onderlaag 

van beton met daarop een sierlaag die wordt gevormd door marmergranulaten. De 

hardheid en zuiverheid  van deze granulaten zorgen voor een kleurvaste tegel. De ken-

merken kan je omschrijven als sterk, decoratief en vorstbestendig. 

De behandelde tegels zijn voorzien van een dubbele laag coating (synthetisch hars) 

waardoor vetten, mos, kalkuitslag of ander vuil zich niet kunnen hechten. 

Dankzij deze coating zijn de tegels gemakkelijker te onderhouden en absoluut vorstbe-

stendig. 

 

Technische Specificaties: 

 

Samenstelling bovenlaag:    

wit cement,toeslagstoffen op basis van marmer en kwarts  -  anorganische kleurstoffen. 

 

Samenstelling onderlaag:      

cement  -  toeslagstoffen op basis van porfier en kwarts. 

 

Bovenlaag en onderlaag worden samengeperst. Na het drogen wordt de bovenlaag ge-

straald met staalkorrels zodat een ruw oppervlak bekomen wordt, en daarna afgewerkt 

met een synthetische hard. Deze behandeling voorkomt kalkuitslag, verfraait het uit-

zicht van de tegel en vergemakkelijkt het onderhoud. 

Opvoegen na plaatsing gebeurt steeds met de hand, bij voorkeur met een polymeer-

voegproduct (type Techni-Seal).  

 

Tegels 40x40 zijn uitermate geschikt voor een plaatsing op tegeldragers. 
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Productinfo: 

 

172206 TERRASTEGEL  ROOD 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172207 TERRASTEGEL  GRIJS 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172208 TERRASTEGEL  LICHTGRIJS 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172209 TERRASTEGEL  LICHTBRUIN 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172278 TERRASTEGEL  GRANIETGRIJS GECOAT 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172280 TERRASTEGEL  ANTRACIETGRIJS GECOAT 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172282 TERRASTEGEL  GRIJS-ROOD GECOAT 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²      120st/palet 

 

172288 TERRASTEGEL  BEIGE GECOAT 40X40X3,7CM  

6,25stuks/m²          120st/palet 

 

172289 TERRASTEGEL ZWART GECOAT 40x40x3,7CM 

6,25stuks/m²      120st/palet 
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