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Steenstrips zonder voeg aanbrengen met HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
Materialen
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Steenstrips
Primer voor steenstrips
Lijmmortel voor steenstrips
Voegmortel voor steenstrips
Siliconenkit

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Eerst moet worden gecontroleerd of de muur geschikt is.
Deze moet voldoen aan de specificaties van de fabrikant
van de lijm die je gaat gebruiken. Indien nodig wordt de
muur met diepgrond voorgestreken.

Kitpistool
Schroevendraaier
Potlood
Accuschroef-/boormachine
Houtzaag
Blokkwast
Tegelwasset
Waterpas
Afdekfolie
Werkhandschoenen
Duimstok
Emmer
Troffel
Veiligheidsbril
Houten wiggen
Gehoorbescherming
Beitel
Diamant slijpschijf
Haakse slijper

Hier kun je iets noteren
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Stap 2.
Nu markeer je nauwkeurig het te bekleden oppervlak.
Daardoor kan de lijm nauwkeurig binnen het te bekleden
oppervlak worden opgebracht en wordt het uitlijnen van de
stenen vergemakkelijkt.

Stap 3.
Bij een vlakke vloer kan het aanbrengen van de eerste rij
stenen bij de vloer beginnen. Wanneer de vloer niet vlak is,
wordt de eerste rij open gelaten. De stenen voor de eerste
rij worden dan later op maat gesneden en aangebracht.

Stap 4.
Op de hoogte van de tweede rij stenen wordt een lat
horizontaal aan de muur bevestigd, vastgespijkerd.

Stap 5.
De steenstrips worden nu voorbereid voor het aanbrengen.
Neem telkens stenen uit verschillende dozen, zodat je een
gelijkmatig patroon krijgt.

Stap 6.
Bij het aanbrengen zonder voegen is het belangrijk, dat
de buitenste randen, die mogelijk door de productie zijn
ontstaan, eraf worden gebroken.

Stap 7.
Afhankelijk van het gebruikte materiaal, gips of beton, wordt
een geschikte schaaf gebruikt.

Stap 8.
Vóór het aanbrengen op de muur worden de stenen op de
vloer uitgelegd om het patroon te beoordelen.
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Stap 9.
Roer de lijm nu volgens de specificaties van de fabrikant
aan.

Stap 10.
Schep met een troffel de lijm op de lijmkam.

Stap 11.
Breng de lijm nu op het betreffende muuroppervlak aan en
kam de lijm loodrecht door.

Stap 12.
Op de achterkant van de steenstrips wordt ook lijm
aangebracht. Dit wordt in lengterichting doorgekamd.
Deze lijmmethode wordt de 'Buttering-Floating-methode'
genoemd. Daarmee wordt een intensief contact van de lijm
met de muur bereikt.

Stap 13.
Druk de eerste steenstrip, beginnend bij de rand, in het
lijmbed. De lat dient als steun.

Stap 14.
Om de rijen stenen verspringend aan te kunnen brengen,
moeten er ook stenen kleiner gesneden worden. Bij stenen
van gips kan dat met een geschikte vossenstaart worden
gedaan. Betonnen stenen worden met een haakse slijper
doorgesneden.

Stap 15.
Nu kan rij voor rij worden aangebracht.
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Stap 16.
Controleer tussendoor, maar uiterlijk om de 5 rijen, de
horizontale uitlijning van de rijen met de waterpas.

Stap 17.
Wanneer het oppervlak tot bovenaan klaar is, kan de
steunlat worden verwijderd.

Stap 18.
Het open stuk bij de vloer kan nu gesloten worden. Snij de
stenen op maat en zet ze er na het aanbrengen van lijm in.

Stap 19.
Op het voltooide oppervlak kan indien nodig nog een
impregneermiddel worden aangebracht.

Vragen over de Onlineshop - 088 505 11 11 - Maandag tot vrijdag van 07:00 - 21:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur

