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Inhoudsopgave Voorafgaand

Bij gebruik van producten ten behoeve van verticale afscheidingen al dan niet grondkerend of muurconstructies 

vrijstaand, dragend of niet-dragend et cetera, is altijd een afweging te maken op de situatie ter plekke. On-

der andere grondsoort, stabiliteit van ondergrond en drukbelasting verticaal of horizontaal, zijn slechts enkele 

aspecten ter beoordeling.  Hierom moet in alle gevallen een afweging gemaakt worden door de opdrachtgever, 

een daartoe bevoegde ontwerper of derden met aantoonbare vakkennis, ervaring om in eigen verantwoordelijk-

heid bouwkundige constructies te ontwerpen en toe te passen.

Bij het construeren van verticale constructies zoals onder andere muren zijn daartoe op basis van actuele stand 

van technieken en bouwvoorschriften, uitgangspunten in acht te nemen zoals statische belasting, fundaties, 

draagkracht van aanwezige ondergrond, grondwater huishoudingsaspecten en dergelijke. Een daarop gerichte 

statische berekening en/of geotechnisch grondonderzoek kan onderdeel zijn van voorafgaand onderzoek hetge-

en onder verantwoordelijkheid valt van de opdrachtgever. 
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AFMETINGEN

CONSTRUCTIE

Gestapeld als keermuur  is Alessio enkel geschikt voor verhoogde plantenbakken en dergelijke en niet als vrijstaande 

muur.
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Alessio Palissade. Gestraald. 5 zichtijden.
DIN EN 13198

Granietgrijs-wit Basaltanthraciet Okerbruin Zichtbeton grijs, glad

Alessio als palissade 
5 zijden gestraald (m.u.v. een 10 cm zijde i.v.m. de 
gebruikte productietechniek en zonder vellingkant).

Alessio Grande:
250 x 40 x 10 cm
250 x 60 x 10 cm
270 x 80 x 10 cm

Alessio ConceptDesign:
 50 x 33 x 10 cm 
 80 x 33 x 10 cm 
 100 x 33 x 10 cm 
 120 x 33 x 10 cm
 150 x 33 x 10 cm
200 x 33 x 10 cm
Een smalle 10 cm breedte zijde is i.v.m. de gebru-
ikte productietechniek niet gestraald en zonder 
vellingkant. Kleuren en straalbeeld van ConceptDe-
sign elementen kunnen afwijken van het standaard 
Alessio product.

Alessio als opsluitband
5 zijden gestraald (onderzijde niet gestraald en 
zonder vellingkant).

Alessio als muurelement 
5 zijden gestraald (achterzijde niet gestraald en zonder  
vellingkant, daarom niet als vrijstande muurte verwerken.

Afmetingen:
 30 x 22 x 10 cm
 60 x 22 x 10 cm
 90 x 22 x 10 cm
 120 x 22 x 10 cm
5 zijden gestraald.

HORIZONTAAL VERWERKT ALS KEERMUUR

Als keermuur moet deze vanaf een draagkrachtige vorstvrij 

fundament opgebouwd worden. Een wandhoogte van tien la-

gen, dus ca. 100 cm, is mogelijk  ervan uitgaande dat de ach-

terzijde horizontaal opgevuld wordt met grond. In situaties 

zoals bij een hoge belasting van de daarachter aangebrachte 

grond, minder draagkrachtige ondergrond en dergelijke 

maar ook bij het gebruiken in opeenvolgende grondslagen 

kan een op de situatie gerichte statische berekening  nodig 

zijn.
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VERTICAAL VERWERKT ALS KEERMUUR

Ook kan Alessio rechtop staand in een grondkerende func-

tie verwerkt worden. Hierbij worden de elementen voor 1/3 

deel van de lengte in het beton verwerkt. Ook hierbij de muur 

tegen overmatig vochtindringing afschermen door gebruik 

van vochtkerende folie tussen muur en de daarachter aan 

te brengen goed vocht afvoerende grind, zand of steenslag 

materialen. Eventueel overmatig doorsijpelend water met 

behulp van een drainagebuis afvoeren. Achterwand materi-

aal laagsgewijs aanbrengen en verdichten.

BOCHTEN VORMING

AFVOEGEN VAN DE LAATSTE LAAG

Om indringing van bovenaf in de muur te voorkomen moeten 

de voegen aan de bovenzijde van de hoogste laag met een 

voor buitengebruik geschikte Siliconkit afgevoegd worden.

Alessio als muur met afwijkende hoek: 

Passtukken hiervoor in het werk te zagen 

naar gelang de hoekvorming.

De muur moet tegen overmatig vochtindringing afgeschermd 

worden. Bijvoorbeeld door gebruik van vochtkerende folie 

tussen muur en de daarachter aan te brengen goed vocht 

afvoerende grind, zand of steenslag materialen. Eventueel 

overmatig doorsijpelend water met behulp van een draina-

gebuis afvoeren. Achterwand materiaal laagsgewijs aan-

brengen en verdichten.

VERWERKING

Afzonderlijke elementen met een daartoe geschikte mortel, 

lijm verwerken. Bij muren langer dan 500 cm is het gebruik 

van een dilatatievoeg nodig.

HOEKVORMING

Een 90° graden hoek wordt fraai en stabiel uitgevoerd door 

het wisselend verwerken van de stenen zodat er een “vertan-

ding” ontstaat.

Enkel rechtopstaand kan Alessio in een strakke bocht ver-

werkt worden. Afhankelijk van binnen of buitenhoek en be-

treffende Radius ontstaan hierbij openstaande hoeken tus-

sen de elementen.
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AFMETINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Conturo is ontworpen op een grondkerende functie. Vandaar 

dat primair een zicht (voor-) zijde als product eigenschap ge-

noemd kan worden. De elementen hebben lichtelijk conisch 

gevormde zijkanten. Hierdoor wordt het risico van schade gedu-

rende het plaatsen enigzins verminderd (zie ook “Verwerking”).

De achterliggende zijkanten zijn niet voorzien van een velling-

kant. Het naar achterliggende voetgedeelte is ten opzichte van 

de voorzijde smaller. Dit maakt een lichte kromming van naast 

elkaar geplaatste elementen in zeer beperkte mate mogelijk. 

De onderzijde van het voetgedeelte is geprofileerd om aldus 

een verhoogde schuifweerstand te verkrijgen. Standaard zijn 

de Conturo muurkering elementen berekend op een maximale 

horizontale belasting van de verhoogde grondslag aan achter-

zijde van 5 kN/m2.   
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Muurkering elementen. Voorzijde gestraald of in de uitvoering zichtbeton glad.

Lichtgraniet, gestraald Antraciet, gestraald Zichtbeton grijs, glad

MUURKERING ELEMENTEN HOOGTE in cm BREEDTE in cm VOETLENGTE in cm DIKTE in cm

Zichtbeton grijs, glad 55 49 40 12

80 49 50 12

105 49 65 12

130 49 80 12

Lichtgraniet en Antraciet, gestraald 45 49 31 11,6

Andere kleuren op aanvraag 55 49 33 11,6

80 49 43 11,6

105 49 56 11,6

130 49 69 11,6

150 49 80 11,6

180 49 80 11,6

200 49 87 11,6

ONDERGROND

Voor het goed kunnen opvangen van de ontstane drukbe-

lasting bij grondkeringen is een ondergrond nodig met ge-

garandeerde stabiliteit (onderlinge wrijvingsweerstand 35 

graden). Lagere stabiliteit vraagt om een grotere voetlengte 

als standaard aangeboden wordt. Voor het verdichten van de 

ondergrond is het gebruik van trilplaten (eenrichting en om-

keerbare), stampers en handgevoerde trilwalsen nodig met 

een eigen gewicht dat niet hoger mag zijn dan 250 kg.

VERWERKING

In de aan de achterzijde aangebrachte schroefhulzen kun-

nen ten behoeve van het monteren b.v. hijsogen gemonteerd 

worden.  Bij het monteren erop letten dat bij gebruik van 

stroppen, kabels e.d. deze niet het bovenste gedeelte van 

de achterzijde beschadigen. Elementen nooit geheel “ koud” 

tegen elkaar plaatsen om ook hiermee de kans op schade 

tijdens plaatsing of daarna te voorkomen. Het aanhouden 

van een 3 mm. dilatatievoeg b.v. voorzien van een flexibel 

voegkoord is aanbevelenswaardig. 

Muurkering elementen met een horizontale belasting van 

5 kN/m2  en tot 150 cm hoogte moeten verwerkt worden op 

een goed drainerende vorstvrije en stabiele ondergrond. 

Hogere elementen moeten geplaatst worden op een vorst-

vrij aangebracht betonfundament. Minimale maatvoering 

hierbij conform onze productspecificatie.

Muurkering elementen met een verkeersbelasting naar de 

(Duitse normering) SLW 30 ( omgerekend 1666 kg/m2) en SLW 

60 (omgerekend 3333 kg/m2) moeten altijd op een vorstvrij 

aangebracht betonfundament geplaatst worden. Minimale 

maatvoering hierbij conform onze productspecificatie.

Voor het wegwerken van maattoleranties en een betere ver-

ankering zelf is het aanbrengen op een mortellaag noodza-

kelijk.

Bochten- hoek- en muurkering elementen kunnen noodza-

kelijkerwijze gedurende de montage met aanvullend gewa-

pend beton aan de achterzijde op het voetgedeelte voorzien 

worden. Naast het bovenstaande kan aanvullend met wape-

ningsstaal verwerkt in de hijsogen gewerkt worden. Zonder 

een statische berekening leidt dit overigens niet automatisch 

tot een verhoging van de toegestane maximale belasting.
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VOEGEN

Deze moeten open blijven tussen de afzonderlijke ele-

menten. Om het doorsijpelen van het daarachter liggende 

materiaal te voorkomen, is het noodzakelijk een ca. 20 cm 

brede strook van b.v. Drainagemat- of Bitumen materiaal aan 

te brengen.

ONTWATERING

Ter vermijding van kalkuitbloeiing en vorstschade is het 

belangrijk dat b.v. met behulp van drainagematten achter 

de muurkering elementen en/of draineerbuizen bij de voet 

van het fundament vocht efficiënt afgevoerd wordt. Het aan 

te brengen materiaal aan de achterzijde van de elementen 

moet waterdoorlatend, vorstbestendig en ongebonden zijn. 

Dit aanbrengen in lagen per 30 cm en gelijkmatig verdichten 

en er erop letten dat er hierbij geen zijdelingse druk ontstaat 

op de elementen zelf.

Uitgaande van een afstand  van het te verdichten opperv-

lak en achterzijde van de muurkering elementen is aan te 

houden dat deze minimaal 1/3 van de hoogte van het ele-

ment moet zijn dan wel minimaal 50 cm.
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Muursysteem, Zichtzijden met CleanTop®-oppervlakken.
DIN EN 13198

CF 90

Grassano, geslepen Lombardo, geslepen Kwartsgrijs, gestraald

Umbriano Granitgrijs-wit
gemarmerd (Detail)

Umbriano Beigebruin
gemarmerd (Detail)

Umbriano Grijsantraciet
gemarmerd (Detail)

Umbriano Granietbeige
gemarmerd (Detail)
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AFMETINGEN

Bij geslepen  
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen  
oppervlak: 80,5 x 33 x 3,9 cm

Bij gemarmerd 
oppervlak: 80,5 x 33 x 5 cm

Bij geslepen  
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen  
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen  
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Afdeksteen 
80,5 x 33 x 4,2 cm

Normaalsteen 
50,5 x 16,5 x 25,2 cm

1/2-Normaalsteen 
25,5 x 16,5 x 25,2 cm

1/2-Eindsteen 
25,5 x 16,5 x 25,2 cm

Eindsteen 
50,5 x 16,5 x 25,2 cm

CONSTRUCTIE

STATISCHE STERKTE

BelMuro is een Muursysteem dat primair ontworpen om vrij-

staand te gebruiken, maar kan ook ter overbrugging van ni-

veau verschillen gebruikt worden. BelMuro heeft standaard 

twee zichtzijden en is zo samengesteld dat in de hoogteop-

bouw steeds doorgaande kamers ontstaan. De muur wordt, 

vanuit een in het werk gestorte fundatie,  in een mortellaag 

aangebrachte eerste laag steeds verder naar boven opge-

bouwd. Meegeleverde en aan te brengen afdichtingsprofie-

len laten op eenvoudige wijze zowel zeer smalle horizontale 

als verticale voegen in de muren ontstaan. Vanuit het hori-

zontale vlak naar de zijkant van de steen worden deze in een 

handeling aangebracht.  Tijdens het opbouwen wordt met 

constructielijm continue de onderlinge elementen gefixeerd. 

Om de 500-800 cm lengte moeten dilatatievoegen gebruikt 

worden om krimp en rek van de elementen onder tempera-

tuurswisselingen op te vangen.  Deze kunnen gemaakt wor-

den door de ontstane kamer van twee op elkaar geplaatste 

elementen niet te voorzien van een wapening maar enkel te 

vullen met kiezelgrind in de korrelgrootte van 8-16 mm.

1) Vrijstaand en grondkerend met wapening tot ca. 

1,00 m (6 lagen plus afdekplaat):

Vanuit het fundament steken in een rastermaat van telkens 

25,3 cm twee wapeningsijzers ø 10 mm BST IV S in de doorg-

aande kamers. Deze ijzers moeten minimaal 40 cm in de fun-

datie verankert zijn en afhankelijk van de totale muurhoogte 

tot ca. 1,00 m uit het fundament omhoog staan. De Belmuro 

muur wordt vervolgens tot die hoogte opgebouwd. Daarna 

wordt er een beugelmat (R188) in de kamers aangebracht. 

Daarna worden de doorgaande kamers tot ca. 2 cm vanaf de 

bovenzijde met betonmortel gevuld.

1110

Wordt het systeem gebruikt ter stabilisatie van een niveau-

verschil in de grondslag, dus grondkerend, dan kan gekozen 

worden of voor het aanbrengen in de kamers van een wa-

pening en mortel  of gebruik van Geotextiel materiaal (Geo-

Gittter) in combinatie met split. Gelet op de speciale eisen 

aangaande de statische sterkte hierbij is het zaak om in een 

dergelijke toepassing contact op te nemen met ons voor een 

gerichte advisering.

Wordt het systeem gebruikt enkel in een vrijstaande functie 

dan is enkel het voorzien van een wapening en mortel in de 

te vormen kamers van toepassing.

VULLEN VAN BETON

Afdeksteen

Afdichtprofiel

Fundering

BelMuro Eindsteen
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AFDEKKING

Afdekstenen worden met mortel geplaatst. Mortelbed wordt 

gevormd door de kamers te vullen tot aan de bovenkant van 

de afdichtingsprofielen.

Om het indringen van regenwater te verhinderen worden de 

voegen tussen de afzonderlijke afdekstenen afgevoegd met 

een voor buitengebruik geschikte siliconenkit.

ACHTERVULLING

Aangebrachte materiaal aan de achterzijde van de BelMuro 

muur mag geen overmatig vocht vasthouden, overmatig wa-

ter met behulp van een drainagebuis afvoeren.

Als achtervulling moet goed waterafvoerend en  vorstbesten-

dig materiaal gebruikt worden zoals grind, zand of steenslag 

materialen met een onderlinge wrijvingsweerstand van 30 

graden. Dit laagsgewijs aanbrengen en verdichten.

ZUILENSTEEN

VULBETON

Beton ter vulling van de kamers  bestaat uit het zo genoemde 

“vloerenzand 0/8” met normaal cement of als kant en klaar 

mengsel (b.v. Sakret BE) wat bij de regulieren bouwmateri-

alen handel verkrijgbaar is. Mortel aanmaken totdat deze 

een maximale stijfheid heeft verkregen. Bij een nagenoeg 

vloeibare toestand is de kans reëel dat een teveel aan water 

zich vanuit de kamers naar de buitenkant over de zichtzijden 

van de elementen loopt. Dit dient voorkomen te worden. 

Aanbrengen in de kamers en met b.v. de kopse kant van een 

panlat of balk aandrukken. 

BINNENHOEK

Een 90 graden hoek moet altijd middels het zetten van de 

stenen in een verband een “vertanding”  maken om een goe-

de stabiliteit te kunnen waarborgen.

De afzonderlijke zuilenstenen worden als kolom opgebouwd 

inclusief de afdichtingsprofielen.

Ook hier worden de doorgaande kamer met een wapening 

verankert en geheel afgevuld met Vulbeton.

1312

3) Grondkerend vanaf 1,00 m met Geotextiel materiaal 

(GeoGitter) (7 an meer plus afdekplaat):

Vanaf een opbouwhoogte van 1,00 m adviseren wij de muur 

of te voorzien van een wapening of met een in de daarachter 

hogere grondslag aangebrachte verankering. Dit kan, uitgaan-

de van een niet  verhoogde horizontale belasting aan de ach-

terzijde, overmatige (o.a. grond-) waterdruk en een gegaran-

deerd waterdoorlatendheid vermogen  van de achterliggende 

grond van (k-waarde, doorlatendheids coëfficiët) van 10-3 m/s 

met een maximale hellingshoek tot 32° , met (Geogitter) Geo-

textiel materiaal zoals b.v. Fortrac 55/30-20T van Fa. HUESKER.

Een dergelijk constructie wordt fasegewijs opgebouwd. Het in 

lagen aanbrengen van de stenen volgt op het aanbrengen van 

dergelijke Geotextiel materiaal, het aanvullen en verdichten 

van het achterliggende vulmateriaal en natuurlijk aanbrengen 

van mortel in de doorgaande kamers.

Het te gebruiken Geotextiel wordt bij elke derde laag stenen 

zonder vouwen van een diepte van 175 cm aan de achterzijde 

naar de voorzijde van de steen aangebracht. Hierna wordt de 

achterliggende grond aangebracht. Let erop dat het Geotextiel 

materiaal met de trekrichting haaks op de muur aangebracht 

wordt. Tussen de verschillende banen Geotextiel moet mi-

nimaal een overlapping van 10 cm plaatsvinden. Bij hogere 

muren en/of bijzondere situaties kan het noodzakelijk zijn ge-

richte adviezen in te winnen aangaande technische aspecten. 

Om het door de muur trekken van achterliggend vocht te voor-

komen is het gebruik van een vochtwerend doek aan de ach-

terzijde in combinatie van een drainering noodzakelijk. Dit ter 

vermijding van kalkuitbloeiing en mogelijke vorstschade. Het 

aan te brengen materiaal aan de achterzijde van de elementen 

moet ook nu goed waterafvoerend, vorstbestendig en onge-

bonden zijn. 

BUITENHOEK

2) Vrijstaand en grondkerend vanaf 1,00 m met wape-

ning ( 7 lagen en meer plus afdekplaat):

Vanuit het fundament steken in een rastermaat van telkens 

25,3 cm twee wapeningsijzers ø 10 mm BST IV S in de doorga-

ande kamers. Deze ijzers moeten minimaal 40 cm in de funda-

tie verankert zijn en afhankelijk van de totale muurhoogte tot 

ca. 1,00 m uit het fundament omhoog staan. De Belmuro muur 

wordt vervolgens tot die hoogte opgebouwd. Daarna wordt 

er een beugelmat (R188) in de kamers aangebracht. Daarna 

worden de doorgaande kamers ca. 10 cm met betonmortel 

(C16/20) gevuld. De tweede hoogte aan wapeningsijzers (af-

hankelijk van de beoogde muur tot 2,00 m) nu in de beugel-

mat aanbrengen en bevestigen.

De wapeningsijzers overlappen elkaar nu met ca. 90 cm en 

steken dus nu wederom tot 1,00 m in de hoogte uit de muur. 

Nu wordt tot ca. 1,00 m de muur met betonmortel afgewerkt.

Na het opstijven van de mortel kunnen nu de volgende steen

lagen met afdichtingsprofielen worden geplaatst, waarnaar 

wederom de beugelmatten en mortel aangebracht kan wor-

den.
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AFMETINGEN

CONSTRUCTIE

Linaro is bedacht als muursysteem dat niveau verschillen 

kan opvangen en accentueren evenals het maken van ver-

hoogde beplantingsvakken, plantenbakken en dergelijke. 

De voorzijde van Linaro heeft een aantrekkelijk gemarmerd 

oppervlak, de achterzijde is puur functioneel. Het systeem is 

dus niet bedoeld als vrijstaande muur.

Het Linaro muursysteem is een modulesysteem, dat per laag 

geleverd wordt. De hoogte van de elementen is 15 cm. In een 

module (laag) bevinden zich 2 stuks 60 x 15 x 20 cm, 2 stuks 

48 x 15 x 20 cm, 2 stuks 36 x 15 x 20 cm, 2 stuks 24 x 15 x 20 

cm, 2 stuks 12 x 15 x 20 cm. Deze laag bevat 0,54 m2 muur na 

opbouw. De elementen zijn geproduceerd op basis van DIN 

EN 13198 en het systeem kan zowel verlijmd, vermetseld als 

gestapeld worden, afhankelijk van de toepassing en plaatse-

lijke omstandigheden. Statische eisen en plaatselijke bouw-

voorschriften dient men in acht te nemen. 

FUNDAMENT

Elke muur is enkel zo stabiel als het fundament. Een van de 

vereiste hiervoor is een vorstvrije en stabiele fundatie die in 

de regel gemaakt wordt uit beton C12/16 (B15) die vanaf een 

vorstvrije diepte (70-100 cm afhankelijk van de omgeving en 

grondsoort) op een stabiele ondergrond gemaakt wordt.

De breedte ervan is afhankelijk van de verlangde statische 

sterkte maar moet minimaal 30 cm zijn. Na uitharding van 

het fundament kan begonnen worden met de opbouw van de 

Linaro muur waarbij de eerste laag elementen op een mortel-

laag gelijkmatig aangebracht wordt. 
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Muursysteem met ranke schaduwvoeg.
DIN EN 13198 KDI

CF 90

Antraciet-grijs

48 cm

48 cm

6,5 cm
8,5 cm

36 cm

36 cm

24 cm

24 cm

12
cm

12
cm

6,5 cm
8,5 cm

32 cm

24 cm 32 cm

24 cm

6,5 cm
8,5 cm

Eindsteen 
links

Eindsteen 
rechts60 cm

60 cm

8 cm

Afdeksteen

STATIK

1) VERLIJMDE MUUR tot ca. 105 cm hoogte.

Begin altijd met de onderste laag aan de rechterkant met 

een rechter eindsteen, de eerste en gehele laag moet altijd 

op een mortellaag aangebracht worden. De afstandhouders 

aan de onderzijde van de elementen moeten uiteraard altijd 

naar beneden gericht zijn bij een vakkundige verwerking. Alle 

daaropvolgende elementen moeten met Dunbedmortel ver-

lijmd worden conform verwerkingsvoorschriften van betref-

fende leverancier. De liggende zijde daartoe met een lijmkam 

tot maximaal 3 cm naar de buitenkant verlijmen om vervuiling 

van de zichtzijde te voorkomen. Eventuele ontstane verontrei-

nigingen direct met water schoonmaken, na uitharding kan dit 

enkel nog met zeer agressieve middelen die de verschijnings-

vorm van het product mogelijk aantasten. Een voegbreedte 

van minimaal 2 mm tussen de (verticale) stootvoegen moet

aangehouden worden om productietechnisch onvermijdbare 

maattoleranties te kunnen opvangen. 

Ter voorkoming van scheurvorming moeten in een afstand van 

8-10 meter dilatatievoegen gebruikt worden om krimp en uit-

zetting als gevolg van temperatuur verschillen op te vangen. 

Dit kan gedaan worden om de daar bevindende verticale en 

horizontale raakvlakken van de elementen van een blijvend 

flexibel vulmateriaal te voorzien. Vanaf een hoogte van 105 cm 

is een verankering met de daarachterliggende grondslag ab-

soluut aanbevelingswaardig.

1514
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VULLING ACHTERZIJDE VAN DE MUUR

De achterzijde van de Linaro muur moet om meerdere re-

denen vochtafvoerend zijn, ook waterophoping aan de voet 

van de muur moet voorkomen worden. Dit laatste kan men 

doen door een drainagebuis hier aan te brengen, Als achter-

vulling moet goed waterafvoerend en vorstbestendig mate-

riaal gebruikt worden zoals grind, zand of steenslag mate- 

rialen met een onderlinge wrijvingsweerstand van 30 graden. 

Dit laagsgewijs aanbrengen en voorzichtig verdichten.

2) NIET VERLIJMDE MUUR tot ca. 105 cm hoogte.

Wordt Linaro niet onderling verlijmd adviseren wij een puin-

fundatie vanaf een stabiele ondergrond, die een minimale 

dikte heeft van 50-80 cm. Het fundament moet een dubbele 

breedte hebben van wat als dikte wordt gebruikt. Begin al-

tijd met de onderste laag aan de rechterkant met een rechter 

eindsteen, de eerste en gehele laag moet altijd op een mor-

tellaag aangebracht worden.

De afstandhouders aan de onderzijde van de elementen 

moeten uiteraard altijd naar beneden gericht zijn bij een 

vakkundige verwerking. Maattoleranties tussen de daar op-

volgende elementen kunnen met brekerzand ondervangen 

worden. Ook hier geldt dat vanaf een hoogte van 105 cm een

verankering met de daarachterliggende grondslag absoluut 

aanbevelingswaardig is.

AFDEKELEMENT

Deze worden in mortel geplaatst, om indringing van regen-

water te voorkomen moeten de voegen ervan met Siliconen-

kit voor buitengebruik afgedicht worden. 
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3) STEUNMUUR vanaf 105 cm met Geotextiel.

Vanaf een opbouwhoogte van 105 cm is het aan te raden de 

muur met de daarachter liggende grondslag te verankeren 

wat mogelijk is tot een hoogte van 200 cm, uitgaande van 

een niet wezenlijk verhoogde horizontale belasting aan de 

achterzijde, overmatige (o.a. grond-) waterdruk en een ge-

garandeerd waterdoorlatendheid vermogen van de achter-

liggende grond van (k-waarde, doorlatendheid coëfficiënt) 

van 10-3 m/s met een maximale hellingshoek tot 32°, met 

(Geogitter) Geotextiel materiaal zoals b.v. Fortrac 55/30-20T 

van Fa. HUESKER.

Het te gebruiken Geotextiel wordt zonder vouwen van een 

diepte van 175 cm aan de achterzijde naar de voorzijde van 

de steen aangebracht. Hierna wordt de achterliggende grond 

aangebracht. Let erop dat het Geotextiel materiaal met de 

trekrichting haaks op de muur aangebracht wordt. Tussen de 

verschillende banen Geotextiel moet minimaal een overlap-

ping van 10 cm plaatsvinden. 

De verbinding met de voegen worden verkregen door in elke 

derde laag na verwerking met en lijmkam van de Dunbed-

mortel conform de leverancier (b.v. Sakret ProfiFlex PF) het 

Geotextiel in de mortel te drukken.

Vervolgens wordt er een zodanige hoeveelheid Dunbedmor-

tel met de lijmkam aangebracht dat na het aan brengen van 

het daarop liggende element, een voeg van 8-9 mm ontstaat.

Dunbedmortel tot maximaal 3 cm naar de buitenkant verlij-

men om vervuiling van de zichtzijde te voorkomen. Eventuele 

ontstane verontreinigingen direct met water schoonmaken, 

na uitharding kan dit enkel nog met zeer agressieve mid-

delen die de verschijningsvorm van het product mogelijk 

aantasten. Bij bijzondere situaties tot een hoogte van 200 

cm zoals hoge druklasten kan het noodzakelijk zijn gerichte 

adviezen in te winnen aangaande technische aspecten zoals 

statische sterktes. 

Om het door de muur trekken van achterliggend vocht te 

voorkomen is het gebruik van een vochtwerend doek aan 

de achterzijde noodzakelijk, dit ter voorkoming van kalk- 

uitbloeiing. Het aan te brengen materiaal laagsgewijs aan 

de achterzijde van de elementen moet ook goed water- 

afvoerend en vorstbestendig zijn.
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