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Decoratieve stenen
elementen voor
binnen en buiten

Adviezen voor het aanbrengen

Notities

Adviezen voor het aanbrengen
• Het aanbrengen geschiedt op een stevige, vaste ondergrond (gips,
gipskarton, beton, houtvezelplaat, enz). Voor alle andere
ondergronden, zoals b.v. geïsoleerde gevels, wordt u verzocht
contact op te nemen met de technische hulpdienst van DE RYCK by
WESER.
• Verwerk de producten alleen bij een temperatuur tussen 5° en 30°C.
• Gebruik de geschikte verwerkingsproducten van DE RYCK by WESER.
• DE RYCK by WESER Producten altijd droog bewaren en verwerken!
Adviezen voor het aanbrengen
Aanbrengen zonder voeg
Voeg naar keuze

Aanbrengen met voeg
Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)

Sierra (naar keuze)

Zonder voegen
Murok Montana, Murok Strato

1
De ondergrond moet stevig, egaal en schoon zijn. Bovendien moet hij droog en vetvrij zijn.
In geval de ondergrond poreus of niet zuigend is, moet u hem eerst met Cemix Primer
behandelen.
Na het drogen kunt u met het lijmen beginnen.

2
Verdeel het totale oppervlak in werkvlakken van b.v. 5 steenstroken in.
Voor de voegen (indien nodig) rekent u ca. 1 cm.

3

4

De achterzijden van de elementen moeten vóór het aanbrengen met een
staalborstel worden vrijgemaakt van eventuele productresten of stof.
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Adviezen voor het aanbrengen

De stenen moeten langs een met een waterpas getrokken horizontale lijn worden
aangebracht. Golvende lijnen dienen absoluut te worden vermeden.

Adviezen voor het aanbrengen
Adviezen voor het aanbrengen
Aanbrengen zonder voeg
Aanbrengen met voeg

Voeg naar keuze

Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)

Sierra (naar keuze)

Zonder voegen
Murok Montana, Murok Strato

5

Eventuele bramen aan de randen dienen vóór het aanbrengen met een slijpsteen te worden verwijderd.

6
Roer de lijm volgens de aanwijzingen met een roergereedschap in een metselaarsemmer.

7
Verdeel de lijm over een niet te groot oppervlak zodat hij niet uitdroogt, voordat u de steenstroken aangebracht heeft.
Dit dient van beneden naar boven te geschieden. Breng de Cemix lijmmortel met een getande troffel op de muur aan.
8 mm tanden voor Granulit stroken und 10 mm tanden voor Murok stroken.

8

Voor de moeilijke stroken van de Murok producten is vanwege het hoge eigengewicht absoluut de zogenaamde »Butterin-Float«-werkwijze vereist.
De lijm moet zowel op de achterzijde van de stroken als op de muur worden aangebracht.
9

Gebruik voor eventueel snijden een Flex met diamantschijf of een tegelsnijder.
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Adviezen voor het aanbrengen
Aanbrengen zonder voeg
Aanbrengen met voeg

Voeg naar keuze

Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)

Sierra (naar keuze)

Zonder voegen
Murok Montana, Murok Strato

10

Breng de stenen met een schuivende beweging aan.
Begin bij de hoeken en mix de stenen uit verschillende dozen.
Houd bij het aanbrengen met voegen
absoluut een gelijkmatige voegafstand van
ca.1 cm tot de volgende steen aan. De
vertikale voegen zijn normaal gesproken iets
dunner dan de horizontale.

11

Het voegen geschiedt met Cemix Unijoint
voegafdichter. De voegmortel moet van een
vochtige consistentie. Gebruik altijd dezelfde
hoeveelheid water voor het aanmengen om
kleurverschillen te vermijden.

Indien de stenen van de Murok Sierra
Serie zonder voeg worden aangebracht,
dient erop te worden gelet dat de nog
vochtige lijm tussen de stenen met een
penseel gladgestreken wordt.

12

13

Verwijder de overtollige lijm met een handveger of borstel, voordat hij hard wordt.
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Adviezen voor het aanbrengen

De voegmortel met een frees of slang
verdelen en met één beweging gladstrijken.
De vertikale voegen zijn normaal gesproken
iets dunner dan de horizontale.

Adviezen voor het aanbrengen
Adviezen voor het aanbrengen
Aanbrengen zonder voeg
Aanbrengen met voeg

Voeg naar keuze

Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (naar keuze)

Sierra (naar keuze)

Zonder voegen
Murok Montana, Murok Strato

14

Maak buitenmuren altijd waterdicht met Silifin.
De muur dient vóór het aanbrengen van Silifin absoluut droog te zijn.
Breng de Silifin waterafstoter met een sproeifles of een kwast aan.
De steenstroken dienen volledig verzadigd te zijn.

15
Wanneer hoekstroken moeten worden gebruikt, let er dan bij het aanbrengen op dat u met deze begint. Van beneden naar boven werken.
De hoekstroken om en om aanbrengen, zodat er zich geen kruisvoegen vormen.

16
Stukken voor afwerking en het uitlijnen van de hoogte zijn voor de serie Murok Montana beschikbaar en bevinden zich in de doos met hoeken.

Murok Sierra M43
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Murok Strato M89

Toebehoor voor elk strooktype
Overzicht
Strooktype

Lijmkam

Lijm
Type

Lijm
Hoeveelheid/m²

Droogtijd

Type voegmortel
Kleur

Waterafstoter
(Silifin)
Hoeveelheid/m²

Tijdsduur/m²

Murok Rustic

10 mm

Cemix Grau

4

6–8h

Grijs

0,3 l / m²

1,5 h

Murok Strato

8 mm

Cemix Grau

4

6–8h

–

0,3 l / m²

1h

Murok Montana

10 mm

Cemix Grau

4

6–8h

–

0,3 l / m²

1h

Murok Sierra

10 mm

Cemix Grau

4

6–8h

Grijs

0,3 l / m²

1,5 h

Murok Belmonte

8 mm

Cemix Grau

4

6–8h

Wit

0,3 l / m²

1,5 h

Granulit

8 mm

Cemix Grau

3

6–8h

Wit

0,3 l / m²

1,5 h

Benodigd gereedschap voor het aanbrengen
•
•
•
•

Potlood
Waterpas
Duimstok
Emmer

• Boormachine met mixer
voor lijm en voegmortel/
alternatief roerhulpstuk
• Handflex met snijschijf

• Slijpsteen voor
ontbramen
• Getande troffel
• Voegtroffel

•
•
•
•

Penseel
Kwast
Sproeifles
Tuinslang

• Handveger
• Staalborstel

Onze producten kenmerken zich door een hoge mate van esthetiek
en innovatief design. Om deze eigenschappen door de jaren heen te
behouden en de stroken niets van hun oorspronkelijke staat
verliezen, is het voor ons belangrijk om hoge kwaliteitseisen te
stellen.

Kleur- en struktuurverschillen kunnen door de bijzondere
productiewijze optreden en zijn gewenst. Het natuurlijke
karakter van de producten wordt daardoor nog meer benadrukt
en de producten verkijgen een absoluut natuursteenachtige
uitstraling.

De DE RYCK by WESER producten worden met de grootste
zorgvuldigheid vervaardigd en regelmatig aan strenge
controles onderworpen.
U kunt er zeker van zijn dat ze net zo sterk, robuust en duurzaam
zijn als in de prospectus wordt omschreven. U zult lang plezier
hebben van dit klassieke bouwmateriaal.

Elke behandelde muur zorgt voor een individueel resultaat,
waarbij de wijze van aanbrengen, voegen en de kleurentoon
ertoe bijdragen om een uniek kunstwerk te verkrijgen.

Het is echter noodzakelijk om de aanwijzingen voor het aanbrengen
nauwkeurig op te volgen, om een maximale duurzaamheid van het
product te garanderen. Om een optimale (verf)verdeling te
garanderen wordt aangeraden de producten uit de verschillende
dozen te mixen. Op deze manier verkrijgt u met zekerheid het beste
resultaat. Net als in de natuur neemt de kleur in de loop van de tijd
een attractief patina aan waardoor onze producten een nog
natuurlijker aspect verkrijgen.

De intensiteit van de kleuren wordt tijdens de duur van het
hardingsproces beïnvloed, d.w.z. dat de betonsteenstroken bij
het aanbrengen donkerder kunnen zijn en o.a. door blootstelling
aan de buitenlucht de uiteindelijke kleurtoon verkrijgen.
Om de gewenste zo natuurlijk mogelijke kleurenveelvoud na te
bootsen hebben de stenen uiteenlopende kleuren en nuances.
Bovenstaande kleurenafbeeldingen vormen daar slechts een kleine
selectie van.
Technische wijzigingen blijven voorbehouden.

DE RYCK by WESER producten worden in verschillende
afmetingen, vormen en texturen in een speciaal
fabricageproces vervaardigd.
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Adviezen voor het aanbrengen · Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen

WESER BauelementeWerk
GmbH
Postfach
1740
D-31727 Rinteln
Deutschland
Centrale
Tel +49 (0)5751 9604 - 0
Fax +49 (0)5751 9604 - 42
E-mail: info@deryckbyweser.com
Verkoop
Tel + 49 (0)5751 9604 - 35
Fax + 49 (0)5751 9604 - 42
E-mail:
verkauf@deryckbyweser.com

De afbeeldingen benaderen zo
goed mogelijk de werkelijke
kleuren. Bij het drukken zijn
echter kleine afwijkingen
mogelijk.

www.deryckbyweser.com

Die WESER Bauelemente-Werk GmbH is bij het INTERSEROH-EVA- Recycling-System
aangesloten onder contractnummer 25108.

