Cliffstone
Muurelementen, palissades, trap
ORIGINELE BLIKVANGER
Cliffstone elementen zijn gemaakt met natuursteengranulaten
van de hoogste kwaliteit.Na een uithardingsperiode worden de
moederblokken door vier kliefmessen tot het juiste formaat verwerkt.
Daarna worden ze getrommeld waardoor ze hun typisch verouderd
karakter krijgen. De standaardelementen hebben twee gekliefde zijden.
De hoek-, begin- en eindstukken hebben er drie. Dat garandeert een
perfecte afwerking van alle zichtbare muurdelen.

KLEUREN EN FORMATEN

Kg/St

+/- St/m²

Trap (LxHxB)
50x15x40 cm
Eén gekliefde zijde / bovenzijde verruwd

Gletsjer
(Crème)

15x15x40 cm
15x15x60 cm
Drie gekliefde zijden: voor- en achterkant en bovenvlak

Shadow
(ZwartGrijs)

Walling Block (LxBxH)
50x20x15 cm (Element A)
Twee gekliefde zijden: voor- & achterkant
45x20x15 cm (Element B) hoek-, begin- of eindblock
Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant
20x20x15 cm (Element C) begin- & eindblock
Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant
Bovenzijde verruwd
Walling Brick (LxBxH)
30x10x10 cm (Element A)
Twee gekliefde zijden: voor-& achterkant
25x10x10 cm (Element B) hoek, begin- of eindblock
Drie gekliefde zijden: voor-, zij- & achterkant
10x10x10 cm (Element C) begin-, of eindblock
Drie gekliefde zijden: voor-, zij- en achterkant
Bovenzijde verruwd
Walling Curve (LxBxH)
14,5/22x20x10 cm
Twee gekliefde zijden: voor- & acherkant
Het eindelement voor de afwerking moet geknipt worden
Bovenzijde verruwd
Palissades (LxBxH)
15x15x25 cm

Labrador
(Zwart)
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Cliffstone
Muurelementen, palissades, trap
GARANTIES

ONDERHOUD
Enkele tips uit de folder:
• Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van
een harde borstel met zuiver water.
• Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent.
• Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door twee tot
drie keer per jaar de palissades te behandelen (gieten of spoelen) met een anti-mos
product. Bij de bouwhandel zijn ook producten verkrijgbaar die algen en mos verwijderen
en nieuwe algengroei afremmen (o.a. HG groenaan slagreiniger, Lithofin Allex, …).
• Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger omdat afspuiten onder hoge druk het
oppervlak van de palissades kan beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de
muurelementen poreuzer worden en sneller vuil en groen worden.
De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder ‘Plaatsing en
onderhoud’ (via Downloads).

PLAATSING
Enkele tips uit de folder:
Muurelementen:
• Graaf greppels van 20 à 30 cm diep en 40 cm breed en vul met gestabiliseerd zand.
• Bouwmuren hoger dan 75cm rechtstreeks op een betonnen fundering voorzie een
fundering van minimum 60cm diep en 30 à 40cm breed.
• Voor een muur in Brick of Curve die fungeert als grondkering moet steeds een
steunmuur gebouwd worden. Block kan gebruikt worden als grondkering maar dan
maximaal vijf blokken hoog. Voor hogere constructies altijd een steunmuur voorzien.
• Muurelementen laag per laag stapelen. De elementen kunnen gemetseld worden met
een voeg of verlijmd worden d.m.v. een mastieklijm of watervaste tegellijm zonder
voegwerk.
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Palissades:
• Plaats de palissades loodrecht op een bed van 10 cm stabilisé.
• Met behulp van een waterpas op de bovenkanten kunnen de palissades waterpas
geplaatst worden.
• Na het plaatsen van enkele palissades, beide kanten aanvullen met stabilisé. De
voorkant aanvullen tot 1/3 van de hoogte. De achterzijde aanvullen tot de helft van de
totale hoogte.
• Na het uitharden van de stabilisé, de achterkant tot 20 cm onder de palissade bovenkant
opvullen met waterdoorlatend materiaal. De rest met grond aanvullen.
• Tip: Om waterdoorsijpeling te voorkomen plaats je best een waterdichte folie tussen de
grond en de palissade. Hierdoor voorkom je naast lelijke vlekken ook het groen worden
van de palissades.
Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).

