
Leginstructie 

Stap 1 Ondergrond klaarmaken 

-  Pad/terras uitzetten 
-  Diepte uitgraven, houdt rekening met: 

• 20-30 cm bestemt voorgrofsteen/gebroken puin 

• 5 cm voor het zandbed 

• 2-6 cm voor de dikte van sierbestrating (afhankelijk van dikte v/d tegel) 

• Afschot regenwater 1-2 cm per meter 

-  Fundering; gestabiliseerd zandbed 

• Aangetrilde laag 20-30 cm grofsteen/gebroken puin 

• 5-6 delenzand en 1-deeldroog cement (Trascement), aardvochtig gemengd in de mortelmolen. 
Let op: 

- Bij natuursteen is er een verhoogde kans op vervuiling vanuit de ondergrond door capillaire  werking.   

• Groot belang te werken met schoon materialen 

• Nooit ophoogzand/klapzand/zeezand ect. Dit zand bevat resten van organische stoffen. Gebruik metselzand of 
rivierenzand, dit is schoon zoet zand en bevorderd de waterafvoer. 

• Gebruik voor stabilisering nooit kalkhoudend cement 
 

Stap 2 Afschot 

- Opsluiting 

• Hardsteen opsluitband, betonbanden, palissadebanden, stapelblokken. 

• 2 cm lager dan het terras 
 

Stap 3 leggen 

- Leggen 

• Verschillende pallets/lagen mengen voor kleurschakering 

• In gewenst verband plaatsen 

• Aantikken met rubberen hamer 

• Natuursteen niet aan trillen 

• Gebruik afvoergoten voor perfecte afwatering (vooral bij groot formaat) 

• Houdt rekening met minimale voegbreedte van 8mm grootformaat tegels 
 

Stap 4 afwerking (streetcare) 

-  Afwerking  

• Voegmortel >8mm (onkruidvrij) 

• Natuursteenreiniger (zuurvrij) 

• Nabehandelen met Stone & Wood protect 
 
Eigenschappen 

1. In natuursteen soorten zitten materialen die onder invloed van vocht, weersomstandigheden en/of vorst kunnen 

leiden tot verkleuringen van natuursteen, na verloop van tijd kunnen bruine/gele plekken gaan vertonen 

2. Natuursteen is niet bestand tegen zuur (pas op met bijv. cementsluierverwijderaar, kalkuitbloeiverwijderaar, 

sinaasappelsap) 

3. Door UV straling kan de tegel grijs verkleuren 

4. Ondanks dat natuursteen een hardsteen is, is de toplaag krasgevoelig. Dankzij weersinvloeden kan dit na verloop van 

tijd verdwijnen. 

Impregneren natuursteen 

Limestone is een steen variant die kalkhoudend is. Hij valt onder slijtklasse 4. U kunt de kleur terug halen d.m.v. een 

impregneerprodukt; u dient dit impregneerprodukt in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een 

impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming! Alle natuurprodukten hebben de neiging om te verbleken onder 

invloed van zonlicht. Vooral bij zwarte en donkergrijze materialen is dit verschijnsel opvallend te noemen. Een 

impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan. 


