Thtoe ywouray
dreams !

Megasmooth tegels
Tegels, zwembadrand, trap, borduur
De fluweelzachte Megasmooth tegels zijn met hun rijkelijke looks
en royale afmetingen een absoluut succesnummer bij Stone &
Style. Het is een ‘levende’ tegel die met de jaren steeds subtielere
kleurschakeringen openbaart en zo stapsgewijs zijn ware aard laat
zien. Het Megasmooth gamma voelt zich perfect thuis in de buurt
van zwembaden en waterpartijen. De tegels zijn verkrijgbaar in

drie formaten: 100x100 cm, 60x60 cm en 100x50 cm, 3 kleuren:
Blue Velvet, Grey Velvet en Cream Velvet en 2 diktes: 4 en 6 cm. De
Megasmooth tegels, Megasmooth zwembadranden, Megasmooth
trappen & Megasmooth borduren vormen het basisgamma van de
Megasmooth collectie en zorgen ervoor dat elk buitenproject een
exclusieve, hoogwaardige en harmonieuze uitstraling krijgt.

Kleuren
Blue Velvet

Grey Velvet

Cream Velvet

BLUE
VELVET

GREY
VELVET

CREAM
VELVET

Formaten
100x100x4 cm

✓

✓

✓

100x50x4 cm

✓

✓

✓

MEGASMOOTH TEGEL (LxBxH)

60x60x4 cm

✓

✓

✓

100x100x6 cm

✓

✓

✓

100x50x6 cm

✓

✓

✓

60x60x6 cm

✓

✓

✓

100x100x5/6 cm

✓

✓

✓

100x50x5/6 cm

✓

✓

✓

100x30x5/6 cm

✓

✓

✓

Trap 100x15x40 cm

✓

✓

✓

Hoekstuk trap 40x15x40 cm

✓

✓

✓

EASY STEP 100x15x37/40 cm (Trap met teruglopende neus)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

MEGASMOOTH ZWEMBADRAND (LxBxH)

MEGASMOOTH TRAP (LxHxB)

MEGASMOOTH BORDUUR (LxHxB)

100x15x6 cm
100x20x6 cm
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Megasmooth tegels
Tegels, zwembadrand, trap, borduur
Onderhoud
• Reinig het Megasmooth gamma onmiddellijk na het morsen.
• Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
• Agressieve reinigingsproducten en het gebruik van de hogedrukreiniger tasten het oppervlak van de producten aan en zorgen
voor onherstelbare schade.
• Voor het dagelijks onderhoud, het Megasmooth gamma afspoelen met zuiver water. Voor een grondig onderhoud raden wij,
onder andere, Lithofin Buitenhuisreiniger aan.
• Gebruik geen dooizout op het Megasmooth gamma.

Plaatsing
• Plaatsing moet steeds gebeuren met een vacuümklem.
• Blijvende kalkuitbloei kan u vermijden door voor een fundering te zorgen die voldoende waterdoorlatend is zodat de natte
ondergrond geen invloed heeft op de tegel.
• Extreme kalkuitbloei kan u vermijden door de tegels na het plaatsen niet in te zanden.
• Nooit invoegen met cementmortel of elastische voegmiddelen.
• Bij plaatsing met een open voeg een grover voegmateriaal gebruiken, zuivere split 1/3 of 2/5 is ideaal.
• Opgepast: Invoegen met split kan krassen veroorzaken.
• Werk liefst met geschoolde vaklui volgens de specifieke plaatsingsvoorschriften van Ebema/Stone&Style.

