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De Ryck by Weser

• Om de strips op een speciale basis aan te brengen kunt u contact  
   opnemen met de Technische Dienst van Weser.
• Bij een temperatuur tussen 5 en 30°C werken.
• Lijm en inlegproducten gebruiken die geschikt zijn voor de 
   producten van De Ryck.
• Strips uit verschillende dozen tegelijkertijd gebruiken voor een 
   gelijkmatiger en uniformer resultaat.

De ondergrond moet stabiel, vlak en zuiver 
zijn. Hij dient droog en vetvrij te zijn. Is 
de ondergrond poreus dan dient u eerst 
voor te strijken met Cemix Primer. Na een 
droogtijd van 2 uur kan u dan met het 
kleven beginnen.

Verdeel de muur in werkvlakken van bv 5 
rijen steenstrippen.
Voor de voeg rekent u 1 cm. Binnen deze 
werkvlakken kunt u verder op zicht werken.

Breng de lijm aan in zones van ½ m² zodat de 
lijm niet opdroogt voor u de steenstrippen 
aanbrengt.
Werk indien mogelijk van boven naar 
beneden. Vlekken door morsen kunt u zo 
nog vlot verwijderen.

In de lijm eerst diagonale ribben trekken 
met een diep getande kam (6 mm voor 
Interfix, 8 mm voor Granulit en 10 mm voor 
Murok).

Breng dan de steenstrip aan in één 
schuivende beweging. Begin altijd eerst 
met de hoeken te plaatsen en meng steeds 
strippen uit verschillende dozen.

Voor de zwaardere steenstrips van het 
gamma Murok is dubbele verlijming 
verplicht. Dit houdt in dat de lijm zowel 
op de rug van de strip als op de wand 
aangebracht wordt.

Zo controleert u of de steenstrippen goed 
verlijmd worden.

Strippen op gewenste maat brengen door 
verzagen of inkerven op de rugzijde en 
vervolgens op de lijn afbreken.

Gezaagde stukken aanpassen zodat het 
rustiek karakter bewaard blijft.

Voegen gebeurt met Cemix Unijoint 
die u aanlengt met water. Bij de juiste 
mengverhouding is de voegmortel korrelig, 
kleverig en eerder droog. Gebruik steeds 
dezelfde hoeveelheid water om kleurverschil te 
vermijden.

De voegmortel aanbrengen met een 
traditioneel voegijzer en met één beweging 
gladstrijken.
De verticale voegen zijn gewoonlijk iets dunner 
dan de horizontale voeg.

De overtollige voegmortel met een ruwe 
borstel afborstelen voor hij volledig is 
uitgehard.

Interfix kan traditioneel opgevoegd worden. 
De Interfix lijm kan echter ook worden 
gladgestreken in de voeg.
Dit gebeurt met een licht bevochtigd 
penseel zodat de gladgestreken lijm 
aansluit op de rand van de strip.

Buitenmuren dienen steeds beschermd te 
worden met Silifin.
De muur dient absoluut droog te zijn 
alvorens u Silifin aanbrengt met een borstel 
tot volledige verzadiging bereikt is.
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