
SIERTEGELS 
GECOAT - STRUCTUUR 

Terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten. De tegel 
bestaat uit een bovenlaag van hoogwaardig cement en toeslagstoffen op 
basis van marmer, kwarts en anorganische kleurstoffen op een onderlaag van 
cement met toeslagstoffen op basis van porfier en kwarts. 
 
Na het drogen wordt de bovenlaag gestraald met staalkorrels zodat een 
gestructureerd oppervlak bekomen wordt. Nadien wordt een beschermende 
coating aangebracht. Door de beschermde coating heeft de tegel een:
• diepere kleur;
• hogere weerstand tegen aangroei van mos en algen bij normaal  

gebruik en onderhoud;
• hogere bescherming tegen vuilopname (slijk, olie, grasvlekken,...)  

door vermindering van de permeabiliteit;
• hogere bescherming tegen kalkuitslag.

De tegel is geschikt voor buitentoepassing, op terras en oprit.

INFO

Tegel volgens Europese norm NBN EN 1339:2003
• Beoogd gebruik: buitentegel voor terras en oprit (buitengrondbekleding)
• Brandreactie:  A1
• Buigtreksterkte: ≥ 3,5 MPa
• Breuklast:  > 3 kN 

• Vorstbestendig
• Eenvoudig onderhoud

De tegel kan geplaatst worden in stabilisé of mortel en is  
ook geschikt om te plaatsen op tegeldragers:
• 40x40 cm:    4 st/tegel
• 40x60 cm en 60x60 cm: 5 st/tegel 

Steeds met de hand opvoegen, bij voorkeur met een polymeer-
voegproduct (type Techni-Seal).
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Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. 
Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Artikelnr. Benaming Kleur Afmeting 
(cm) Uitzicht Gewicht 

(kg)
Aantal / 

pallet
m2 / 

pallet
Aantal / 

m2

172068 Ieper genuanceerd (5850) Antraciet 40x40x3,7 Lichte structuur 13,60 120 19,20 6,25

172066 Oostende (5600) Lichtgrijs 40x40x3,7 Leisteen structuur 13,60 120 19,20 6,25

172073 Bree (5624) Zwart 40x60x4,1 Lichte structuur 22,56 56 13,44 4,16

172075 Bree (5626) Zwart 60x60x4,1 Lichte structuur 33,84 28 10,07 2,78
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