Verwerkingsvoorschriften straatbakstenen
Ondergrond
Bij het leggen van straatbakstenen is de ondergrond erg belangrijk. De ondergrond zorgt er
namelijk voor dat uw terras of tuinpad niet gaat verzakken.
De ondergrond, het type straatbakstenen en de toepassing zijn belangrijk om de fundering te
bepalen. Bij een zwakke ondergrond heeft u een zware of dikke fundering nodig. Gebruikt u
de straatbakstenen voor een oprit? Dan worden de stenen veel belast en is het aan te raden
uw fundering daar op aan te passen.
Bestrating in de tuin bestaat meestal uit twee lagen. Een oprit bestaat uit een onderlaag van
grove steenslag of gebroken puin met er bovenop een laag straatzand. Bij een oprit raden wij
u aan een extra dik zand bed aanbrengen van 25 t/m 35 cm. In plaats van zand wordt voor de
stevigheid ook vaak voor een deel gebroken puindeeltjes gekozen. De extra sterke
onderbouw en de bestrating zorgen voor een betrouwbare oprit. Wanneer u een voetpad wil
gaan aanleggen is een onderlaag van ophoogzand van ca. 15 cm in de meeste gevallen
voldoende. Een funderingslaag kan inklinken, het gebruik van een trilmachine voor het
dichten van het zand is noodzakelijk.
Bestraten
Wanneer u genuanceerde straatbakstenen gaat leggen raden wij aan de pakken met elkaar te
mixen en de kleuren om en om te pakken, zo krijgt u een natuurlijke verdeling van de kleuren
en u zorgt er voor dat niet alle stenen met dezelfde kleur bij elkaar komen te liggen.
Bij het leggen van straatbakstenen is het belangrijk om een kantopsluiting te leggen. Zo kan
de bestrating niet worden weggedrukt. Houd een voeg aan van 2-3 mm. Dit is belangrijk om
het voegzand goed in te kunnen voegen.
Afwerking
Als alle stenen gelegd zijn kunt u de bestrating met polymeerzand of schoon voegzand in te
voegen. Vervolgens vegen en daarna de bestrating aftrillen met een lichte trilplaat met
rubberen schoen. Aansluitend veegt u de bestrating en kunt u de voegen volledig vullen. Volg
hierbij de aanwijzingen op de verpakkingen.
Reinigen en onderhoud
Straatbakstenen hebben weinig onderhoud nodig. Wij raden het gebruik van een
hogedrukreiniger af. Om vervuiling tegen te gaan kunt u de stenen wel regelmatig vegen.
Ook kunt u de stenen schrobben met water.

