
 TECHNISCH BLAD CHINESE BLUESTONE 
- De verschillende blauwe stenen zijn afkomstig van kalksteen, de bovenvlakken en de gezichten zijn
geschuurd en blauw / grijs
- Afmetingen, verpakking van verschillende stenen te vinden op de gepersonaliseerde vorm van de
verschillende producten op de site of op uw voorstel en / of factuur.

Wandbekleding, pilasterhoezen en blauwe steendrempels

• Kenmerken:
De blauwe stenen zijn voorzien van waterafvoer (waterdruppel) van 10 mm breed en 6 tot 7 mm diep. De 
verschillende blauwe dekstenen moeten zich minstens 4 cm van het metselwerk uitstrekken en hebben een 
waterafvoer eronder.
Tussen de waterafvoer en de gevelpleister moet een afstand van minimaal 3 cm worden aangehouden.

• Uitvoering:
Het leggen van de stenen gebeurt in een mortelbad of met een lijmflex (in dit geval op een dikte van maximaal 10 mm). 
De voegen tussen de stenen worden gedaan met een speciale siliconen natuursteen, wat het voordeel heeft om 
flexibel te blijven en aanvaardt de uitzetting en let op dat er geen vlekken op de steen komen.
Er moet voor worden gezorgd dat de bevestiging en verankering van de stenen op het metselwerk solide en duurzaam 
zijn door de stenen die aan veelvuldige belastingen worden blootgesteld aan deuvels en / of verankeringslippen aan de 
binnenzijde van de steen te gebruiken.
Als de stenen op schuifwanden worden geplaatst, moet er waterdichtheid onder de blauwe stenen zijn.
• Beveiliging:
Bij het snijden van blauwe steen is dit verplicht:
- Draag een veiligheidsbril.
- Om een masker op de mond en de neus te dragen om inademing van het stof te voorkomen
- Draag veiligheidshandschoenen.

Onderstructuren van blauwe steen

• Kenmerken:
De blauwe stenen zijn voorzien van een afschuining op de bovenkant van de steen met afmetingen van 20x20 mm om 
de afvoer van het regenwater naar de onderkant van de gevel te waarborgen.

• Uitvoering:
Het leggen van stenen gebeurt met Flex-lijm of met een 2-componenten siliconen. Het voegen tussen de stenen en op 
de top van de steen gebeurt met een speciale siliconen natuursteen, wat het voordeel heeft om flexibel te blijven en de 
uitzetting te accepteren, zorg ervoor geen vlekken op de steen te maken.

• Beveiliging:
Bij het snijden van blauwe steen is dit verplicht:
- Draag een veiligheidsbril.
- Om een masker op de mond en de neus te dragen om inademing van het stof te voorkomen
- Draag veiligheidshandschoenen.

Blauwe steen gezaagde platen

• Kenmerken:
Chinese blauwe stenen plaat geschuurd met rechte randen enigszins verzacht. Vorstbestendig. Voor gebruik binnen en 
buiten.

• Uitvoering:
De platen worden verbonden met een flexibele kleefstof (bij voorkeur wit) om op een droge dekvloer te worden 
aangebracht (de dekvloer droogt 1 cm per week over het aantal cm dikte van de dekvloer). Het is verplicht om dubbel te 
lijmen: lijm namelijk de achterkant van de plaat en op de balk. Voer na minimaal 14 dagen opnieuw in om vocht onder 
de platen te laten verdampen. Voordat u de platen gaat voegen, maakt u de platen schoon en bevochtigt u ze op basis 
van de weersomstandigheden.
Maak een paar m2 voegen en was de platen onmiddellijk om verstopping en cementzeilen te voorkomen

• Beveiliging:
Bij het snijden van blauwe steen is dit verplicht:
- Draag een veiligheidsbril.
- Om een masker op de mond en de neus te dragen om inademing van het stof te voorkomen
- Draag veiligheidshandschoenen.

Waarschuwing: Plaats geen souterrainstenen op vochtige wanden totdat u al eerder de verschillende
vochtproblemen hebt aangepakt.
Geplaatst op vochtige wanden, riskeren de stenen van de kelder te snel te degraderen en / of het verschijnen van 
ringen op het oppervlak van de stenen van de kelder
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