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VVeerrwweerrkkiinnggss--  eenn  ggeebbrruuiikkeerrssvvoooorrsscchhrriifftteenn  
Gefeliciteerd met de aankoop van uw ArtiStone product! 
 
In dit document helpen wij u graag verder om het product op de goede manier te verwerken. Wij verzoeken 
u daarom deze instructies goed op te volgen. 
 
Kenmerken 
ArtiStone staat garant voor een natuurlijke uitstraling. De exclusiviteit en het eigen karakter van het product 
zijn onder meer terug te vinden in de luchtbel structuur aan de zichtzijden.  
 
Ieder product van ArtiStone heeft een unieke structuur, kleur en oppervlakte. Het product is vervaardigd van 
beton en heeft daardoor een levendig uiterlijk. Dit betekent dat er kleurverschillen mogelijk zijn tussen de 
afzonderlijke producten. Doordat de kleur gaandeweg lichter wordt, neemt het kleurverschil af.  
 
ArtiStone is gemaakt van natuurlijke producten. Door de samenvoeging wordt er zogenoemde ‘vrije kalk’ 
gevormd. Een natuurlijk verschijnsel dat hierdoor kan optreden heet kalkuitbloei. Er ontstaat dan een witte 
uitslag op het product. Afhankelijk van de omgevingsinvloeden en weersomstandigheden zal deze witte 
uitslag na verloop van tijd weer verdwijnen. 
 
Ondergrond    
ArtiStone producten dienen gelegd te worden in een vlak zandbed met een afschot van 1-2%, zodat vocht en 
vuil van het oppervlak kunnen lopen.  
 
Voordat u een ArtiStone product gaat leggen dient de ondergrond waarop het product wordt gelegd 
voldoende draagkrachtig te zijn. ArtiStone dient altijd direct op een zandbed te worden aangebracht. De 
laagdikte hangt af van de ondergrond en toepassing van de bestrating.  
 

Toepassingen Ondergrond Geadviseerd zandbed 
Terras Zand* 20cm goed verdicht zand 

Oprit 
Zand* 20cm goed verdicht zand 
Klei* Minimaal 30cm gebroken puin + 5cm zand, alles goed 

verdicht 
 

* Heeft u een kleiachtige ondergrond, of een andere grondsoort, of twijfelt u over de draagkracht van uw ondergrond? 
Laat u dan adviseren door een specialist. Zorg te allen tijde voor een draagkrachtige ondergrond om schade aan uw 
ArtiStone product te voorkomen. 
 
Leggen 
Voor het leggen van de tegels dient u vakmensen in te zetten.  
 
ArtiStone producten dienen met een voeg te worden gelegd. Daarmee voorkomt u beschadigingen en 
worden maatverschillen die karakteristiek zijn voor het product goed opgevangen.  
 
Hanteer tijdens het leggen een minimale voeg van vijf millimeter. Heeft u grote of dikke producten, hanteer 
dan een bredere voeg van acht tot tien millimeter.  
 
Om het leggen van ArtiStone producten te vereenvoudigen, hebben wij ervoor gezorgd dat alle producten al 
met de juiste, luchtbelvormige zijde naar boven liggen. Uitgezonderd de tegelformaten 50x50, 60x60 en 
60x40 cm; deze zijn verticaal gestapeld. Let op, dat u deze tegels goed ondersteund na het lossnijden van het 
band die de producten bij elkaar houdt. Indien nodig, kunt u gebruik maken van een vacuüm apparaat met  
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de juiste zuignap en het juiste zuigvermogen. Let op, bij producten met een dikte van vijf centimeter mag 
het zuigvermogen niet hoger zijn dan 250kg. Daarnaast mag de zuigmond niet de gehele tegel bedekken.   
 
ArtiStone producten mogen niet worden afgetrild, gebruik uitsluitend een rubberen hamer.  
 
Voegen 
Als de tegel gelegd is, dan kunt u het voegmateriaal aanbrengen tussen de schone voegen. Maak hiervoor 
gebruik van zilverzand of split (1 tot 3 mm). Laat u voor een vaste voeg adviseren door een specialist. 
Vermijd bij het voegen het gebruik van brekerzand, klapzand, ophoogzand en aanverwante producten in 
verband met het risico op vlekken.  
 
Reiniging en onderhoud 
Voor het beschermen van uw ArtiStone product dient u de volgende voorschriften goed in acht te nemen. 
 
Gebruik het terras of grote oppervlaktes niet voor werkzaamheden zoals het slijpen van ArtiStone producten 
en laat het aan het einde van de dag schoon achter. Zorg er daarnaast voor dat er geen potgrond, vervuild 
zand of cement op de tegels achterblijft. Verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel. 
Laat tijdens gebruik vuil of bladeren niet liggen, om te voorkomen dat er vlekken achterblijven in uw 
ArtiStone product. 
 
Belasting 
Ieder ArtiStone product heeft een bepaald draagvermogen. Dit betekent dat het product met een maximaal 
gewicht belast mag worden. Ieder ArtiStone product is tenminste beloopbaar door mensen. Afhankelijk van 
het door u gekozen product is een hogere gewichtsbelasting mogelijk. Informeer vooraf bij uw ArtiStone 
dealer naar de maximale capaciteit van uw product. 
 
 
Wij wensen u veel plezier met uw ArtiStone product!  


