VERWERKINGSVOORSCHRIFT

MUURELEMENTEN

De eerste stap naar
uw droomtuin!

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het
onderhoud.
Controle bij aflevering:
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te
controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes.
Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te
melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.
Algemeen:
De muurelementen uit het decoratieve assortiment zijn maatvast en laten zich vrij eenvoudig stapelen. Door hun
gewicht liggen ze stabiel op de grond.
Verwerking:
Alle muurelementen stapelt u op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte van circa 50 cm. Om
te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij u om onder de onderste laag elementen ineen goed
aangetrild zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen. Hier dient u de onderste laag
muurelementen op te verlijmen. Opsluitbanden zijn vanwege hun afmetingen het meeste geschikt voor een goede fundering. U verdeelt namelijk het gewicht beter dan met tegels.
Als u hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door een geul in
de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, breng een
betonwapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de betonspecie goed waterpas af en houd tijdens het
uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering voldoende uitgehard om uw muur
erop te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee tot drie keer zo breed als de muur die u erop
wilt bouwen.
De muurelementen dient u tijdens het verwerken te verlijmen. Wij hebben in ons Gardenlux assortiment twee
soorten steenlijm. Ze zijn beide geschikt voor het verlijmen van de muurelementen. Voor het gebruik dient u eerst
de gebruiksaanwijzing op de verpakking te lezen.
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Met een tube steenlijm van 290 ml kunt u 8 strekkende meter lijmen. De steenlijm van 290 ml kunt u in een kit/
spuitpistool plaatsen. Wij raden het aan om net wat meer te bestellen dan de benodigde strekkende meter. U kunt
met deze lijm stenen verlijmen die licht vochtig en stoffig zijn. Belangrijk om het in wat dikkere strepen aan te
brengen op de steen. Plaats hierop de volgende steen en klop deze licht aan. De Gardenlux Steenlijm heeft een
uithardingstijd van 24 uur en dient de verwerkingstemperatuur minimaal +5°C te zijn.
Afpakken:
Bij levering van meerdere pallets muurelementen dient u deze door elkaar te mengen om een optimale
kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken. Als u pallet voor pallet afpakt, is de kans
aanwezig dat er kleurverschillen ontstaan.
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Serie Crack & Stack:
De serie Crack & Stack bestaat uit standaard-, afdek- en hoekstenen. De afdekstenen kunt u eventueel gebruiken
als standaardstenen. Het enige verschil is dat de afdeksteen een vlakke bovenkant heeft. Wij kunnen de crack &
stack niet afpakken voor u. U krijgt bij de levering een mix tussen de standaard-, afdek- en hoekstenen. De stenen
lopen taps toe waardoor u net zo gemakkelijk rechte als gebogen muren kunt stapelen.

Onderhoud:
De muurelementen kunnen na de winter onder de alg zitten. U kunt dit het beste verwijderen met een
groenverwijderaar. De groenverwijderaar verwijdert eenvoudig de groene aanslag van mos, alg en door planten
veroorzaakte verontreinigen.

Gardenlux wenst u veel plezier met uw muurelementen.
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