MEGATEGELS
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
Megategels zijn de ideale grootformaat tegels voor eigentijdse tuinontwerpen. Ze worden gebruikt als stap-, tuin of
dakterras-tegel en kunnen worden geplaatst of op een fundering met straatlaag of op tegeldragers. Voor de plaatsing
op tegeldragers kan u terecht op onze website www.stone-style.com. Om de plaatsing te vergemakkelijken verhuurt
Ebema plaatsingsklemmen. Voor meer info: www.megategels.com of bij uw verdeler. Deze website toont tevens een
video hoe je te werk moet gaan. We vatten de belangrijkste plaatsingstips en aandachtspunten even samen.
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1.

Aandachtspunten

•

Pakken Megategels NOOIT op elkaar stapelen en ALTIJD op een vlakke ondergrond stockeren.

•

Megategels tot aan de plaatsing droog stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet
en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloeiing op de tegels. (zie verder punt 3:
Uitbloeiingen)

•

Geleverde pakken, alvorens te openen, steeds controleren op breuk. Bij breuk de handelaar onmiddellijk op de hoogte
stellen. Controleer ook steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de
verpakking.

•

Gebruik voor oppervlakken en opritten met licht, sporadisch verkeer ALTIJD Megategels van 8 cm dik. Voor zwaar of
intensief verkeer zijn ENKEL Megategels van 20 cm dik aangewezen.

2.

Controle van levering

•

Lichte kleurafwijkingen zijn steeds mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor
een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen.

•

Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5 % meer, want
bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.

•

Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer ook steeds de productiedatum, afmeting en
kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende
productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Bij grote kleurverschillen, contact opnemen
met uw verkoper.

•

Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare
gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productielabels

3.

Uitbloeiingen

•

Geleverde producten tot aan de plaatsing ALTIJD droog stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig
verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloeiing op de
producten.

•

Kalkuitbloeiing is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten. Deze witte kalkuitslag heeft
geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van
onze producten. Deze uitbloeiing verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating
versnelt de verdwijning van dit verschijnsel.

4.

Raadgevingen bij het plaatsen

•

Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de
toepassing en belasting. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden (bv gebroken steenslag 0/20 mm) of een
cementgebonden materiaal (bv betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32.5 per m³). Voorzie een
fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak.
Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort
en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.

•

Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm
met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele
dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei.

•

We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.
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•

Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in de juiste hellingsgraad ligt.
Laat deze bij de plaatsing recht naar beneden zakken.

•

Zorg ervoor dat bij plaatsing van de volgende Megategels de metalen lip van de klem correct op de reeds geplaatste tegel
past zodat deze perfect aansluit.

•

Ligt de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over
het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.

•

Kleine oneffenheden en dikteverschillen kunnen door het kloppen met een kunststofhamer weggewerkt worden. Bescherm
de tegel met een houten plank, rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen kan tot haarscheuren of breuk leiden.

•

Megategels die strak tegen elkaar geplaatst worden moeten niet ingezand worden.

•

Bij plaatsing met een minimale voeg kan eventueel ingeborsteld worden met een zuiver, gewassen wit kwartszand.

•

Bij plaatsing met een open voeg, een grover voegmateriaal, bv een zuivere split 1/3 of 2/5 mm, gebruikt worden. Nooit
opvoegen met cementmortel: dit om vervuiling op de Megategel te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van
de voeg en de Megategel te voorkomen.

•

Enkel Megategels 100x25x6 dienen ingeborsteld te worden met zuiver gewassen wit kwartszand om ze maximaal in te
klemmen.

•

Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met
plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen.
Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Stabilisé
vlekken van voetafdrukken e.d. kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.

•

Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op
of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

•

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen !

De laatste en enig geldende update is terug te vinden op onze website www.stone-style.com.
Dijkstraat 3, B – 3690 ZUTENDAAL T: +32 (0)89 61 00 11

F: +32 (0)89 61 31 43

sales@ebema.be

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard
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