Bradstone
Tegels
CHARMANTE NONCHALANTE LOOKS
De Bradstone tegel voelt zich het best in een landelijke tuin.
De robuuste looks en asymmetrische randen van deze tegel
in combinatie met een ruime voeg wekken de sfeer van de dromerige
Engelse tuinen van weleer weer tot leven. De Bradstone tegels zijn
verkrijgbaar in kant-en-klare pakketten waarmee men in
een handomdraai een mooi wildverband realiseert.
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GARANTIES

ONDERHOUD
Enkele tips:
• Normale vervuiling verwijderen met harde borstel of combinatie van harde borstel met
zuiver water
• Voor hardnekkige vlekken kan men gewone zeep gebruiken
• Vermijd gebruik van hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de Bradstone tegels
beschadigen en verruwen waardoor de Bradstone tegels poreuzer worden en sneller
groen en vuil worden.
• Reinig de tegels onmiddellijk na het morsen
• Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende
vlekken veroorzaken
• Vermijd agressieve oplosmiddelen en strooizout
• Elke waterkring of –vlek die optreedt na de eerste waterabsorptie zal geleidelijk aan
verdwijnen.

PLAATSING
Enkele tips:
• Gebruik een samenstelling van negen eenheden zand en één eenheid cement. Zorg dat
de mortel voldoende vochtig is maar niet te vloeibaar zodat er geen vlekken op de tegels
komen. Maak een mengsel waarmee men ongeveer een half uur toekomt.
• Om de plaatsing te vergemakkelijken breng mortel aan onder het centrum en 4 hoeken
van de tegel.
• Breng de tegel op het juiste niveau en gebruik hiervoor een houten hamer.
• Laat een voeg van 1cm en borstel deze in met halfdroge mortel – invoegen enkel bij
droog weer.

